Mega Bounce
Aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier
Het betreden van het trampolinepark en het deelnemen aan de daarin georganiseerde activiteiten brengt steeds een aantal risico’s
mee die onmogelijk uitgesloten kunnen worden door de organisatie, Q-events, handel drijvend onder de benaming Mega Bounce
(hierna kortweg Mega Bounce genoemd).
Iedere bezoeker/deelnemer dient, alvorens het trampolinepark te mogen betreden, onderstaand aansprakelijkheidsformulier
volledig en waarheidsgetrouw in te vullen of te laten invullen door een ouder/voogd/wettelijke vertegenwoordiger. Door het louter
ondertekenen van onderstaand formulier erkent de bezoeker/deelnemer/ouder/voogd/wettelijke vertegenwoordiger dat het
deelnemen aan de door Mega Bounce georganiseerde activiteiten steeds op eigen risico gebeurt en is de bezoeker/deelnemer/
ouder/voogd/wettelijke vertegenwoordiger akkoord dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de eigen veiligheid en/of deze van de
kinderen (die minstens 8 jaar en jonger dan 18 jaar zijn) die hij/zij begeleidt of voor wie hij/zij ondertekent, en Mega Bounce niet
aansprakelijk is voor eventuele directe of indirecte schade, verlies, gevolgschade, vertragingsschade, letselschade of enige andere
schade uit welke oorzaak dan ook.

De bezoeker/deelnemer bevestigt, door de loutere ondertekening van het aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier,
• minstens 18 jaar oud en in algemene goede conditie te zijn, alsook geen medische aandoening te hebben die hem/haar
beletten tot een veilige deelname aan de door Mega Bounce georganiseerde activiteiten. Bij twijfel of meningsverschil over de
leeftijd en/of geschiktheid heeft Mega Bounce het recht de bezoeker/deelnemer te weigeren;
Indien de bezoeker/deelnemer nog niet de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt doch minstens 13 jaar oud is, dient hij/zij een
door de ouders/voogd/wettelijke vertegenwoordiger ondertekend aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier te overhandigen
aan Mega Bounce.
•

dat hij/zij accepteert dat het deelnemen aan de activiteiten steeds en geheel op eigen risico gebeurt;

•

dat hij/zij de Algemene Voorwaarden, huisregels en de veiligheidsinstructies van Mega Bounce gelezen, begrepen en
uitdrukkelijk aanvaard heeft en deze strikt zal opvolgen;

•

dat hij/zij ten allen tijde de veiligheidsinstructies van de toezichthouders van het trampolinepark (de zogenaamde ‘Bounce
Masters’) zal opvolgen en aanvaardt dat Mega Bounce het recht heeft hem/haar uit te sluiten (zonder dat dit aanleiding kan
geven tot terugbetaling van de betaalde inkomprijs) van deelname bij onaangepast gedrag of het negeren van de instructies;

•

als een goed huisvader gebruik maken van de accommodatie en de materialen in eigendom toebehorend aan Mega Bounce,
dit rekening houdend met de bestemming er van;

•

dat hij/zij verantwoordelijk is voor de kinderen (die minstens 8 jaar en jonger dan 13 jaar zijn, zoals opgesomd hieronder)
onder zijn/haar ouderlijk gezag, er toezicht op uitoefent gedurende de ganse activiteit en bevestigt er voor te zorgen dat ook
zij de huisregels en de veiligheidsinstructies gelezen (minstens uitgelegd gekregen), begrepen en aanvaard hebben en de
veiligheidsinstructies van de marshals strikt zullen opvolgen. Iedere bezoeker/deelnemer mag maximaal 10 kinderen onder zijn
toezicht hebben.

•

dat voor de kinderen (die minstens 8 jaar en jonger dan 13 jaar zijn, zoals opgesomd hieronder) die niet onder zijn/haar
ouderlijk gezag vallen, hij/zij minstens 18 jaar oud is en de uitdrukkelijke toelating/toestemming heeft van de ouders/voogd/
wettelijk vertegenwoordiger om het aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier te ondertekenen. De bezoeker/deelnemer
bevestigt toezicht uit te oefenen op voormelde kinderen gedurende de ganse activiteit en bevestigt er voor te zorgen dat
ook zij de huisregels en de veiligheidsinstructies gelezen(minstens uitgelegd gekregen), begrepen en aanvaard hebben en de
veiligheidsinstructies van de Bounce Masters strikt zullen opvolgen. Iedere bezoeker/deelnemer mag maximaal 10 kinderen
onder zijn toezicht hebben.

SPELER 18 JAAR OF OUDER
Ik verklaar als bezoeker/deelnemer dat ik kennis genomen heb van het aansprakelijkheids- en vrijwaringsformulier
van Mega Bounce en verklaar uitdrukkelijk verantwoordelijk te zijn voor mijn eigen veiligheid.
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