
NYILATKOZAT A BOBO FUN PARKBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉSHEZ

Alulírottak

és

a saját nevünkben, valamint az alábbi kiskorú személy(ek) törvényes képviselőjeként, vagy a kiskorú felügyeletére 
jogszabály vagy egyéb jogviszony alapján köteles vagy arra a törvényes képviselő által felhatalmazott személyként 

nevében és képviseletében a mai napon teljes felelősségünk és belátási képességünk tudatában a Bobo Fun 
Park üzemeltetője, a Bobo Fun Park Kft. (székhelye: 8394 Alsópáhok Fő u. 120., cégjegyzékszáma: 20-09-062583, 
adószáma: 26320298-2-20) részére az alábbi felelősségvállaló nyilatkozatokat tesszük:

1. Kijelentjük, hogy a Bobo Fun Park Házirendjét megismertük, az abban foglaltakat tudomásul vesszük, azok be-
tartására, betartatására kötelezettséget vállalunk, a Bobo Fun Park eszközeit rendeltetésszerűen, az előírásoknak 
és az egyes játékokra vonatkozó utasításoknak megfelelően használjuk.

2. Kijelentjük, hogy a Bobo Fun Park Kft. Általános Szerződési Feltételeit és az Adatkezelési tájékoztatóját megis-
mertük, az abban foglaltakat tudomásul vesszük és magunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el.

3. Tudomással bírunk arról, hogy a Bobo Fun Park egyes játékai veszélyesek. Kijelentjük, hogy a játékokat, eszkö-
zöket, berendezéseket saját felelősségre használjuk, illetve a jelen nyilatkozatban megjelölt kiskorú szemé-
lyek a mi felelősségünkre használják. A jelen nyilatkozatban megjelölt személyekért teljes körű felelősséget 
vállalunk. 

4. Tudomásul vesszük, hogy a Bobo Fun Park üzemeltetője a károkért kizárólag abban az esetben felelős, ha a játé-
kok, berendezések állapota nem felel meg a biztonságos, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot előírá-
sainak. Tudomásul vesszük azt is, hogy az üzemeltető nem felelős a látogatók által egymásnak okozott károkért, 
más látogató felróható magatartásáért. 

5. Kötelezettséget vállalunk továbbá arra, hogy az általunk a Bobo Fun Park berendezéseiben és más látogatók 
egészségében és személyes tárgyaiban okozott károkat megtérítjük.

6. Nyilatkozunk továbbá, hogy mi magunk, valamint az általunk képviselt kiskorú személyek megfelelő fizikai és 
mentális állapotban vagyunk, semmilyen fertőző betegségben nem szenvedünk, illetve ilyen betegségben szen-
vedő személlyel az elmúlt 14 napban nem kerültünk közeli kontaktusba.

7. Nyilatkozunk, hogy a fenti személyek felügyeletére a törvényes képviselő felhatalmazása, vagy jogszabály, vagy 
egyéb jogviszony folytán kötelesek vagyunk. (Amennyiben a nyilatkozattevők nem a kiskorúak törvényes képvi-
selői.)
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