..........................................................................................................................................................................................
(Tėvo (globėjo, rūpintojo) vardas, pavardė
...............................................................................................................................................................................................................................
(adresas, telefono nr., el. pašto adresas)

TĖVŲ LEIDIMAS IR SUTIKIMAS DĖL VAIKO DALYVAVIMO
NUOTYKIŲ PARKE “UNO PARKS”

20.... m. .........................mėn. ........d.
Miestas:……………..
Leidžiu savo sūnui/dukrai .......................................................................................... dalyvauti „Uno Parks“ nuotykių parke.
Pasirašydamas šį dokumentą, patvirtinu, kad:
1.

Prisiimu sau visą atsakomybę už savo nepilnamečio vaiko dalyvavimą ir sveikatos būklę.

2.

Susipažinau su nuotykių parko nuostatais ir su jais supažindinau savo nepilnametį vaiką / globotinį, kurį leidžiu į nuotykių parka vieną ar su lydinčiu asmeniu
bei įsipareigoju laikytis nuotykių parko nuostatuose nurodytų taisyklių ir užtikrinu, kad jų laikysis mano nepilnametis vaikas / globotinis. Prisiimu visą su
nuostatuose nurodytų taisyklių laikymusi ir galimos žalos atsiradimu susijusią riziką.

3.

Sutinku, kad laipynių metu gali būti daromos nuotraukos ir filmuojama pagal nuotykių parko nuostatuose numatytą tvarką.

4.

Sutinku, kad, reikalui esant, mano nepilnamečiui vaikui / globotiniui būtų suteikta pirmoji medicinos pagalba, ir, nepavykus susisiekti su tėvais, būtų tęsiamas
gydymas, gydymoje įstaigoje man atstovautų “Uno Parks” darbuotojas ar mano vaiko lydintis asmuo.

5.

Man ir mano nepilnamečiui vaikui / globotiniui yra išaiškinta, suprantama ir žinoma, jog laipynių metu reikia elgtis atsakingai ir atsargiai, įvertinti savo galimybes
ir sugebėjimus, nekeliant pavojaus ir rizikos sau ir tretiesiems asmenims.

6.

Patvirtinu, kad mano nepilnametis vaikas / globotinis neserga jokiomis ligomis, nėra tokios būklės, kuriai esant negalėtų vyktyti virvių trasose įrengtos veiklos.
Įvertinau savo vaiko / globotinio fizinio krūvio galimybes ir prisiimu atsakomybę dėl galimų sveikatos sutrikimų bei atsiradimų.

7.

Suntinku, kad mano nepilnamečiui vaikui / globotiniui nesilaikant taisyklių visa atsakomybė tenka tėvams / globėjams.

8.

Nieko neverčiamas ir prisiimdamas visą atsakomybę dėl savo nepilnamečio vaiko / globotinio patirtos žalos ar tretiesiems asmenims mano vaiko / globotinio
padarytos žalos, patvirtinu, kad leidžiu savo vaiką / globotinį dalyvauti „Uno Parks“ nuotykių parke be suaugusiojo priežiūros.

Mano vaikas alergiškas:

Mano vaikas / globotinis vartoja vaistus, todėl:

 Ne

 Ne

 Taip, (nurodykite kam):

 Taip, (nurodykite, kaip juos vartoti):

_

Su “Uno Parks” Nuotykių parko nuostatais susipažinau ir sutinku. Patvirtinu, jog šiuo leidimu įsipareigoju laikytis šio sutikimo sąlygų ir visų taisyklių. Patvirtinu,
kad pateikta informacija yra teisinga.

Tėvas (globėjas, rūpintojas) ................................... .....................................................................................
(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

