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IJJATEK.HU Felelősségvállalási Nyilatkozata 

 

1. Alulírott (későbbiekben mint Játékos) kijelentem, hogy az Ijjatek.hu (későbbiekben mint 

Szolgáltató) által bérbevett pályát és a játékhoz használt felszerelést (íj, sisak, nyílvesszők, 

alkarvédők, szivacs kiütési pontok, bunkerek, melyek értéke személyenként 80.000 Ft azaz 

Nyolcvanezer Forint), saját felelősségemre és rendeltetésszerűen használom. 

 

2. A  felszerelések   fent   meghatározott   értékét   elfogadom,   vigyázok rájuk, megóvom 

állagukat. A felszerelésben keletkezett, a nem    rendeltetésszerű    használatból    eredő    

károkat megtérítem.  

 

3. Kötelezettséget  vállalok  arra,  hogy  használat  után az eszközöket hiánytalanul  visszaadom 

a Szolgáltató részére. 

 

4. Tudomásul   veszem,   hogy   az   Íjjáték,   mint   játék,   veszélyes szabadidős  elfoglaltság, 

amely tevékenység közben használt íjak és nyilak sérülést okozhatnak nem megfelelő 

használat esetén illetve megfelelő használatnál esetleges rejtett hibáknál. A védőfelszerelés 

használata és minimális fegyelem/figyelem betartása számottevően csökkenti a kockázatot, 

azonban nem zárja ki teljesen a sérülés lehetőségét. 

 

5. Kijelentem,  hogy  az  Ijjatek.hu felszerelések  használatának  veszélyeivel és  kockázataival 

tisztában vagyok, azt saját felelősségemre vállalom. 

 

6. Kijelentem,  hogy  tisztában  vagyok  azzal,  hogy  a  felszerelés  használata csak  a  biztonsági  

előírások  betartásával  lehetséges. Tudomásul veszem, hogy ha ezen kötelezettségemet 

megszegem, a Szolgáltató azonnal leállítja a játékot és le kell adnom a felszerelést. 

 

7. Kijelentem, hogyha nem rendeltetésszerűen és előírás szerint használom a  felszerelést  és  a  

pályát,  ezáltal  sérülést okozok  magamban  vagy  harmadik félben   vagy  egyéb  kárt,  úgy  a  

felelősség  engem  terhel,  a Szolgáltató nem vonható felelősségre. 

 

8. Kijelentem,  hogy  a  harmadik  személy  által  nekem  okozott kárért sem terjesztek elő 

semmilyen jogcímen a Szolgáltató felé igényt. Vállalom a teljes felelősséget a játékhoz 

kötődő összes tevékenységben való részvételemért, ugyanakkor a magam, valamint törvényes 

képviselőim és örököseim nevében mentesítem e tevékenységek szervezőit és azok 

együttműködő partnereit minden más kötelezettség alól, mely kötelezettségek kártérítési 

kérelemmel járhatnak (bármiféle baleset vagy lopás esetén), vagy bármely módon sérthetik 

vagy károsíthatják a fent említetteket. Tudomásul  veszem,  hogy  ilyen  esetekért  a  

Szolgáltató  a  felelősségét kizárja. 

 

9. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog és egyéb 

tudatmódosító szer befolyása alatt nem állok, tudomásul veszem, hogy ilyen befolyásoltság 

alatt a pálya használata szigorúan tilos. Továbbá fizikai és szellemi képességeim lehetővé 

teszik, hogy az üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően 

használjam mind a pályát mind a felszerelést. Kijelentem, hogy ezen követelményeknek 

megfelelek, a pályát a Szolgáltató által bemutatott módon használom. 

 

10. Hozzájárulok,  hogy  a  szolgáltatás  igénybevételekor  a  Szolgáltató  által készített   kép-   és   

hangfelvételeket   a   Szolgáltató   felhasználja.   A felhasználás   kizárólag   a   szolgáltatással   
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kapcsolatos   promóciós   és marketingcélok érdekében történik. Elfogadom, hogy nem 

támasztok sem anyagi, sem másfajta követelést a fent említett anyagok esetleges felhasználása 

után. 

 

11. Kijelentem, hogy a felszerelés és a pálya rendeltetésszerű használatáról oktatásban 

részesültem, egyben kötelezettséget vállalok a szabályok maradéktalan betartására. 

 

12. Feliratkozom a Szolgáltató hírlevelére, amely alapján a megadott email címemre marketing 

célú megkeresést továbbíthatnak. 

 

13. Tudomásul veszem, hogy csak a teljesen kitöltött felelősségvállalási nyilatkozat jogosít a 

pálya használatára. 

 

14. 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulásával válik hitelessé ez a 

nyilatkozat. 10 éves kor alatt a pálya nem használható. 

 

15. Hozzájárulok, az alábbiakban megadott személyes adataim kezeléséhez. 

  16 év alatti személy esetén, törvényes gondviselője hozzájárul a gyermek személyes 

adatainak kezeléséhez. 

 
Játékos adatai: 

 
Név:……………………………………………………...………………………… 

Születési hely:...…………………………. Év………  Hónap.………  Nap…..… 

Lakcím: …………………………………………………………………………… 

E-mail cím: ……………………….………................... 

Hol hallottál az IJJATEK.HU-ról? (pl. plakát,  internet, barát ….stb.) 

……………………………………………………………………………………... 

Gondviselő neve: …………………………………………………………………. 

Gondviselő címe:………………………………………………………………….. 

Telefonszáma: …………………………………………………………………….. 

 

A Felelősségvállalási Nyilatkozatban foglaltakat elfogadom  és tudomásul veszem. 

Kelt:……………………….…………, 20…..év……………..hónap…………nap. 

 

_________________________                                         

     Játékos aláírása       

 _________________________ 

 Törvényes képviselő aláírása 

_________________________________________________________________ 

A személyes adatok kezelése a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben (továbbiakban: 

ÁSZF) meghatározottak alapján történik. Az ÁSZF a helyszínen továbbá az alábbi weboldalon 

tekinthető meg: www.ijjatek.hu/aszf 


