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IZJAVA O IZKLJUČITVI ODGOVORNOSTI

1) S podpisom jamčim, da sem polnoleten, sem aktiven športnik in imam izkušnje s plezanjem na podobnih objektih/
stenah.

2) Razumem in potrjujem, da organizator dogodka (Ekstrem d.o.o.) ne odgovarjajo v primeru, da se poškodujem. Sklenjeno 
imam veljavno osebno škodno zavarovanje in osebno nezgodno zavarovanje, ki pokrivata mojo udeležbo. Če bom 
katerikoli osebi ali njegovi/njeni lastnini povzročil škodo, bom prevzel odgovornost in zagotovil, da organizator ne 
bo utrpel škode v tem smislu.

3) Strinjam se, da bom na dogodku v celoti ravnal v skladu z organizatorjevimi pravili udeležbe in varnostnimi pravili v 
moje lastno dobro in v dobro vseh ostalih. S pravili in navodili sem seznanjen/a.

4) Organizator ne odgovarja za moje osebne predmete.

5) Oprema, ki jo bom uporabil pri plezanju je v dobrem stanju, ustrezno vzdrževana in primerna za dogodek.

6) Ekstrem d.o.o. ali tretja oseba, ki je za to pooblaščena, je upravičena do zajema in uporabe avdio posnetkov, video 
posnetkov in fotografij z dogodka ter do uporabe mojih fotografij, glasu, videza, nastopa in biografskih materialov za 
katerikoli namen (naj bo za tržne, promocijske ali druge namene) v vseh medijih, brez časovne omejitve.

7) Organizator projekta bo lahko material uporabil, predvajal, oddajal, prikazoval, reproduciral in/ali dal javnosti 
na razpolago v vseh medijih, ne omejeno na radio, televizijo, kinematografe, dogodke, nosilce podatkov in splet. 
Zavedam se, da ne bom imel pravice do odobritve materiala. Razumem, da morda ne bom imenovan kot udeleženec 
dogodka in ne pričakujem, da bom na podlagi svojega pojavljanja v materialu v zvezi z dogodkom upravičen do 
finančnega nadomestila.

8) S podpisom izjavljam, da sem se za plezanje odločil sam in da nisem pod vplivom alkoholnih ali kakršnih koli drugih 
prepovedanih substanc, ki bi ogrozile mojo lastno razumno presojo.

9) V celoti sprejemam vse zapisane pogoje in na dogodek (plezanje ter druge aktivnosti na prizorišču) vstopam na lastno 
odgovornost, upoštevajoč pravila, opozorila, prepovedi in sankcije (onemogočen dostop), s katerimi sem seznanjen.
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V primeru mladoletnih oseb (mlajših od 18 let) izjavo 
podpišejo skrbniki, ki s tem prevzemajo odgovornost 
Tudi v tem primeru ste dolžni upoštevati določila, 
predstavljena pred vstopom na skakalnico.
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