PROJECT AWARE #TEAMOCEAN FUNDRAISING CHALLENGE
Verklaring van risico's en aansprakelijkheid

Lees het onderstaande aandachtig door en vul alle ontbrekende gegevens in.
Plaats daarna je handtekening.
In deze verklaring word je geïnformeerd over de risico's bij deelname aan deze
#TEAMOCEAN Fundraising Challenge (hierna “Fundraiser”). De verklaring
beschrijft ook de omstandigheden waaronder je voor eigen risico deelneemt aan
de Fundraiser.
Jouw handtekening onder deze verklaring is vereist als bewijs dat je deze
verklaring hebt ontvangen en gelezen. Het is belangrijk dat je de inhoud van deze
verklaring doorneemt voordat je deze ondertekent. Als je iets uit deze verklaring
niet begrijpt, bespreek dat dan met de organisator. Als je minderjarig bent, dan
moet dit formulier ook worden ondertekend door een ouder of voogd.
WAARSCHUWING
Deelname aan de Fundraiser, waaronder maar niet beperkt tot duiken met of
zonder duikapparatuur, brengt risico's met zich mee die kunnen leiden tot ernstige
verwondingen of tot overlijden.

AANVAARDING VAN RISICO'S
Ik begrijp en ga ermee akkoord dat noch de organisatoren van de Fundraiser noch
Project
AWARE
Foundation
of
het
duikcentrum/-resort
___________________________, en ook niet de aan deze organisaties gelieerde
bedrijven of dochterondernemingen, noch hun werknemers, functionarissen,
agenten, onderaannemers of rechtverkrijgenden enige verantwoordelijkheid
aanvaarden voor welk dodelijk ongeval, letsel of andere schade dan ook die ik lijd,
voor zover datgene voortvloeit uit mijn eigen gedrag of enige zaak of toestand
onder mijn eigen toezicht hetgeen overeenkomt met mijn eigen medeoorzakelijke
nalatigheid.
Bij gebrek aan welke mate van nalatigheid of andere schending dan ook door de
organisatoren van de Fundraiser, de gelegenheid via welke deze Fundraiser wordt
aangeboden, ________________________, Project AWARE Foundation, en alle
partijen waarnaar hierboven wordt verwezen, is mijn deelname aan deze
Fundraiser volledig voor mijn eigen risico.
Ik heb mijzelf volledig op de hoogte gesteld van deze verklaring van risico's en
aansprakelijkheid door deze te lezen voordat ik hem heb ondertekend.
____________________________________

____________________________

Handtekening cursist

Datum (dag/maand/jaar)

____________________________________

____________________________

Handtekening ouder of voogd (indien van toepassing)

Datum (dag/maand/jaar)
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