
BIGAIRBAG- VOLNÝ PÁD 

Zřeknutí  se  odpovědnosti provozovatele – přijetí rizik 

Podpisem tohoto dokumentu  přijímám rizika a zříkám se nároku na případné odškodnění  mé osoby nebo osoby mě svěřené  plynoucí 

z poškození majetku,úrazu či smrti. Připojeným podpisem se vzdávám  určitých práv, včetně práva se soudit nebo požadovat kompenzaci  

po nehodě nebo zničení majetku. Stvrzuji, že tento dokument jsem před svým podpisem pozorně přečetl(a)  a porozuměl(a) obsahu. 

Přistupitel(odpovědná osoba, zákonný zástupce): 

Příjmení Jméno 

Ulice Datum narození 

Město  Email 

PSČ Telefon 

Země  

 

Svěřenec: 

Příjmení, Jméno Datum narození 
 

Já (můj svěřenec)  se dobrovolně zapojuji  do  použití  BIGARBAG( dopadové matrace). Rozumím a souhlasím s tím, že aktivity a činnosti 

spojené s použitím BIGAIRBAG představuje značné riziko.  

Souhlasím s převzetím veškeré odpovědnosti  rizik spojených nebo vyplývajících z použití poskytnutého vybavení a BIGAIRBAG včetně 

nebezpečí  poškození majetku, zranění  i smrti. 

Přijetí rizik   

Jsem srozuměn s tím, že aktivita volného pádu s sebou nese rizika a možná nebezpečí, a že BIGARBAG je specificky navržená platforma, 

která snižuje  následky volného pádu z určitých výšek  utlumením dopadu do měkkého nárazu odolného polštáře.  Rozumím tomu, že volný 

pád a použití BIGAIRBAG může vyústit v rotaci těla (i nežádoucí), a že letecké manévry  mohou vyústit  ve zranění  či smrt. Přijímám i 

odpovědnost  z pohybu  mé  (chráněncovy) osoby v prostoru určeném pro BIGAIRBAG aktivity. 

O rizikách a nebezpečí  volného pádu jsem byl informován a jsem si jich plně vědom. 

Jsem poučen, že BIGAIRBAG mi nemůže zajistit bezpečnost při skákacích manévrech a letech. Jsem výhradně zodpovědný(á) za znalost a 

porozumění svých(svého svěřence) schopností používat BIGAIRBAG. Jsem si vědom(a) že výše uvedená nebezpečí mohou hrozit  i 

v prostorech přilehlých a vyznačených v blízkosti  BIGAIRBAG  vybavení a příslušenství.  Přijímám všechna výše uvedená rizika  s výjimkou 

rizik ze záměru nebo hrubé nedbalosti poskytovatele. Souhlasím, že případná  zdravotní péče ani odškodnění nebude hrazena 

poskytovatelem. 

Čestně prohlašuji, že já  ani můj svěřenec nevíme o žádných zdravotních, fyzických nebo mentálních  podmínkách, poruchách nebo 

postiženích, které  by mohlo ohrozit mé(jeho) schopnost bezpečně provádět zamýšlenou aktivitu na BIGAIRBAG. 

Zřeknutí se odpovědnosti poskytovatele 

Po zvažování možnosti volného pádu, skoku, letu do BIGARBAG  a plného si uvědomění rizik a nebezpečí s tím spojených souhlasím, že nyní 

ani  v budoucnu nezahájím žádné právní úkony proti poskytovateli nebo jím pověřeným osobám (členy, obsluhu). Zprošťuji poskytovatele a 

jím pověřené osoby (členy, obsluhu) ze všech závazků (odpovědnosti), jestliže dojde u mne (chráněnce) ke zranění či smrti  během 

zamýšlených BIGAIRBAG aktivit. 

Souhlasím, že odškodní poskytovatele v případě  vzniklých nároků spojených s provozem mých (svěřencových) aktivit, pokud nebude 

spojen se  záměrem nebo hrubým zanedbáním ze strany poskytovatele. 

Přečetl(a) jsem  a rozumím obsahu tohoto dokumentu a souhlasím s následky přijetí rizik. Svým dobrovolným 

podpisem zamýšlím být právně vázán. Jestliže podepisuji jménem nezletilého(chráněnce), prohlašuji, že jsem 

k tomu oprávněný a že jsem mu vysvětlil(a) obsah tohoto dokumentu způsobem vhodným jeho věku. 

 

V ………………………………………………  dne……………………………………….  Podpis:………………………………………………….. 

 

 

 


