
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

 

 

Vendég / Szülő (törvényes képviselő):   Férfi: ⃝  Nő: ⃝ 

Vezeték és keresztnév: 

Lakcím: 

Személyig.szám:  

Telefon: 

E-mail: 

 

Nagykorú vagyok, a nyilatkozatot saját nevemben írom alá:  ⃝ 

 

 

A felelősségvállalási nyilatkozatot az alábbi gyermek(ek)re írom alá: 

 

 Gyermek neve Születési ideje 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 

 

 

 



1. Kijelentem, hogy megismertem és elfogadom a Fejtörő fogda házirendjét.  

Vállalom, hogy az általam választott szabaduló szobát/szobákat csak a házirenddel 

összhangban, saját felelősségemre, rendeltetésszerűen használom.  

 

2. Elfogadom, hogy a házirend megsértése vagy valamely utasítás megtagadása esetében 

– díj visszatérítési és egyéb igény nélkül – felszólíthatnak a szabaduló szoba, illetve az 

épület és az egész terület haladéktalan elhagyására, melynek köteles vagyok eleget 

tenni.  

 

3. Büntetőjogi és anyagi jogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy egészséges 

vagyok, fertőző betegségben nem szenvedek, nem állok gyógyszer, drog, alkohol vagy 

más tudatmódosító szer hatása alatt és nem szenvedek olyan betegségben, amely a 

játékok rendeltetésszerű igénybevételében akadályozna, vagy amellyel magamnak, 

másoknak vagy a Fejtörő fogdának betegséget, veszélyt vagy kárt okoznék.  

 

 

4. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Fejtörő fogda eszközeit közegészségügyi 

okokból fertőző betegségben szenvedők nem vehetik igénybe. 
 

5. Kijelentem és rögzítem, hogy abban az esetben, amennyiben nem rendeltetésszerűen, 

így különösen, ha nem a házirend szerint használom az eszközöket és a játékokat, 

vagy a jelen jognyilatkozatban, illetve annak aláírásával valótlan kijelentést teszek, 

továbbá ha a Fejtörő fogda működtetőjét bármely módon megtévesztem, és ezáltal, 

illetve ezzel összefüggésben saját magamnak, vagy harmadik személynek sérülést 

okozok, vagy a nekem felróható magatartásnak köszönhetően neki kárt okozok, akkor 

az így keletkezett károkért a működtető helyett vagyok köteles a Ptk. rendelkezése 

alapján helyt állni, illetve a keletkezett kárt teljes mértékben viselni, azt megtéríteni. 

 A Fejtörő fogda működtetőjét semmilyen felelősség nem terheli azon károkért, 

amelyet a használó azzal összefüggésben okoz, vagy szenved el, hogy a jelen pont 

szerinti kötelezettségét megszegi.  

 

6.  Vállalom, hogy a Fejtörő fogda működtetőjének – akár írásbeli, akár szóbeli – 

utasításait minden esetben követni fogom.  

 

7. Kijelentem, hogy felelősséget vállalok az általam, a gyermekeim, vagy a felügyeletem 

alá tartozó személyek által okozott minden bekövetkezett károkért. 

 

A felelősségvállalási nyilatkozatban foglaltakat megértettem, tudomásul vettem.  

 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy az e-mail címemre tájékoztató érkezzen a Fejtörő fogda 

újdonságairól, akcióiról:   

    ⃝  igen 

⃝  nem 

 

Amennyiben nem járul hozzá a játék végén készült fényképek közösségi oldalakon való 

közzétételéhez, kérjük tegyen egy X-et ide: …. 

 

Dátum: Balatonújlak,  

       

       aláírás 


