


Apliecinājums derigs šodienas apmeklējumam Bērnu atrakciju parka “Fun Park”.
Parakstot šo apliecinājumu, es apliecinu un piekrītu Bērnu atrakciju parka “Fun Park” iekšējās kārtības un 
atrakciju noteikumiem, turpmāk tekstā – “noteikumi”.

 1. Parakstot šo dokumentu, es apliecinu, ka gadījum;a, ja es neesmu bērna (-u)vecāks vai aizbildnis, 
bērna (-u) vecāks (-i) vai aizbildnis (-ņi) mani ir pilnvarojis (-uši) parakstīt šo apliecinājumu. Apliecinu, ka 
esmu informēts, ka Bērnu atrakciju parks “Fun Park” ir atbildīgs tikai un vienīgi par normatīvajiem aktiem 
atbilstoša pakalpojuma sniegšanu.
 2. Es apliecinu, ka esmu iepazinies ar noteikumiem un piekrītu ievērot tos. Es parūpēšos, ka 
noteikumi tiks izskaidroti bērnam (-iem). Es uzņemos visus riskus, kas ir saistīti ar šo noteikumu 
ievērošanu un iespējamo/potenciālo trauma/zaudējumu iestāšanos noteikumu neievērošanas gadījumā.
 3. Es un mans vai manā aizbildnībā/pilnvarojumā nodotais bērns (-i) piekrītam un apņemamies 
atrakcijas lietot uzmanīgi un atbildīgi, nebojājot tās. Es un mans vai manā aizbildnībā/pilnvarojumā 
nodotais bērns (-i) saprotam, ka noteikumu neievērošana var būt bīstama mūsu un citu apmeklētāju 
veselībai. Es apliecinu, ka noteikumi ir pieejami Bērnu atrakciju parka “Fun Park” mājas lapā 

, kā arī tie tika man iedoti izlasīšanai kā daļa no šī apliecinājuma.
 4. Es apliecinu un piekrītu, ka šī aktivitāte prasa mērena līmeņa fizisko sagatavotību. Es apliecinu, ka 
man nav zināmi veselības traucējumi, no kuriem es vai kāds bērns cieš, lai izklaide bērnu atrakciju parkā 
nebūtu iespējama un/vai nebūtu atļauta un tā varētu nodarīt kaitējumu man vai citiem. Es apzinos savu un 
mana (-u) bērna (-u) vai manā aizbildnībā/pilnvarojumā nodotā (-o) bērna (-u) fizisko sagatavotību un 
uzņemos pilnu atbildību par iespējamām veselības probēmām, tai skaitā, gūtajām traumām (veselības 
jautājumos).
 5. Ja notiek negadījums, kurā esmu iesaistīts es vai mans (-i) bērns (-i), vai manā 
aizbildnībā/pilnvarojumā nodotais (-tie) bērns (-i), es apliecinu un piekrītu, ka Bērnu atrakciju parks “Fun 
Park” neuzņemas nekādu atbildību par jebkuru tiešu vai netiešu zaudējumu nodarīšanu, kas radušies 
gūstot trauma sasitībā ar manu un/vai mana bērna manā aizbildnībā/pilnvarojumā nodotā (-o) bērna (-u) 
dalību atrakiju aktivitātē manas vai mana (-u) bērna (-u) vai manā aizbildnībā/pilnvarojumā nodotā (-o) 
bērna (-u) vainas un/vai darbības/bezdarbības dēļ. Šajā sakarā atsakos arī turpmāk celt pretenzijas pret 
Bērnu atraksciju parku “Fun Park.”

www.funpark.lv

http://www.funpark.lv
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