
ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Този формуляр трябва да бъде попълнен от всеки човек който желае да участва в 
каквато и да е водна спортна активност, предоставена от Инфинити Уейк Парк Варна.  
1. Всички участници трябва да изслушат инструкциите за безопасност, преди да станат  
част от дейността.  
2. Всички участници трябва да се подчиняват на инструкциите, дадени от Инфинити 
Уейк Парк Варна. 
3 Забранява се консумацията на алкохол преди или по време на дейността.  
4. Защитно облекло(каска, жилетка) трябва да се носи по време на активноста. 
5. Цялото оборудване трябва да се връща в определен район, след като е приключила 
активността.  
Оборудването остава собственост на Инфинити Уейк Парк Варна и в случай на  
вреди, причинени на оборудването по вина на потребителя, участника е задължен да 
плати за ремонт / подмяна.  
6. Всички участници трябва да разберат, че водните спортове от всякакъв характер, 
могат да бъдат опасна дейност. Инфинити Уейк Парк Варна макар и да прави всички 
опити за запазване на нашите клиенти от такива опасности, инциденти, наранявания 
могат да се случат. Съгласявайки се  да вземе участие в тази дейност и подписването 
на този отказ от права, вие сте запознати с тези опасности и сте съгласни  да вземете 
участие на свой собствен риск.  
7 Инфинити Уейк Парк Варна не носи отговорност за щети или загуба на собственост 
на лицето упражняващо активността. 
 
Прочетох правилата на декларацията и съм съгласен да се обвържа с тях.  
Всички дейности се извършват на собствената ми риск. Ръководството няма да приеме 
никаква отговорност, за телесни вреди, загуби или щети понесени от участниците.  
 
 
Име: ________________________________ номер за контакт: ___________  
Адрес: _______________________________________________________  
_____________________________________ Пощенски код: _________________  
Email: _________________________________________________________  
 
Медицинско състояние: __________________________________________  
 
Подпис: _____________________________ Дата: ____________________  
 
ДЕКЛАРАЦИЯТА описана по-горе, която е  
Подписана от лице под 18-годишна възраст трябва да бъде  
Приподписана родител или настойник. 
Името и адреса се попълва  по-долу:  
 
Име на родител или настойник: _______________________________________ 
Телефон за контакти: ________________________________________________  
Адрес, ако е различен от по-горе: _____________________________________ 
____________________________________________ Пощенски код: __________  
Подпис: ____________________________________ Дата: _____________ 


