
ACORD DE CONSIMȚĂMÂNT

Fiecare persoană care participă la orice activitate de sporturi nautice pusă la dispoziție de JT WATER
SPORTS trebuie să completeze acest formular. Prin semnarea acestui formular sunteți de acord că ați
citit și ați înțeles informațiile și riscurile asociate cu sporturile nautice.

Toți participanții trebuie să asculte toate prezentările și instrucțiunile de siguranță înainte de a lua
parte la activitate. NU participați la activitate în cazul în care credeți că nu ați înțeles prezentarea
și/sau instrucțiunile.

Toți participanții trebuie să respecte permanent toate instrucțiunile primite din partea personalului JT
WATER SPORTS . JT WATER SPORTS își rezervă dreptul de a întrerupe imediat activitatea, în cazul în
care personalul consideră că participantul nu respectă instrucțiunile.

Este strict interzis consumul de alcool înainte sau în timpul activității.

În timpul activității, trebuie purtate toate echipamentele de protecție: vesta de salvare și casca de
protecție.

Toate echipamentele închiriate trebuie să rămână în incinta  JT WATER SPORTS și vor fi restituite la
finalul activității. 

Echipamentele  rămân  proprietatea  JT  WATER  SPORTS,  în  cazul  distrugerii  totale  sau  parțiale  a
echipamentului de către utilizator, acesta este obligat să achite contravaloarea reparației/înlocuirii
acestuia.

Participantul  trebuie  să  cunoască  faptul  că  sporturile  nautice  de  orice  natură  pot  fi  activități
periculoase.  Cu  toate  eforturile  noastre  în  sensul  minimizarii  acestor  riscuri  asumate  de  către
participant, se pot întâmpla accidente și răniri.

Fiind de acord să participați la această activitate și  să semnați  prezentul acord de consimțământ,
acceptați posibilitatea producerii unor astfel de accidente.

JT  WATER  SPORTS nu  este  responsabil  pentru  pierderea  sau  deteriorarea  bunurilor  aflate  în
proprietatea participanților.

JT WATER SPORTS nu este responsabil pentru accidentele sau rănirile suferite de participanți.

Toate  leziunile  existente  sau  problemele  de  sănătate  care  pot  afecta  participarea  dv.  la  această
activitate trebuie să fie  aduse la  cunoștință personalului  JT  WATER SPORTS înainte de momentul
începerii  activității  și  trebuie  menționate  în  secțiunea  corespunzătoare  a  acestui  acord  de
consimțământ (de exemplu: probleme cu inima, astm, diabet, alergii).

ÎN AFARA ORICĂROR ALTOR CAUZE DE RASPUNDERE OBLIGATORIE PREVAZUTE DE LEGE, ÎN MĂSURA
MAXIM PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ,  JT WATER SPORTS NU VA FI ÎN NICIUN CAZ RASPUNZA-
TOARE FAȚĂ DE PARTICIPANT PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE,  PREJUDICII  SAU PAGUBE PRODUSE
ACESTUIA SAU LUCRURILOR SALE, ÎN LEGATURĂ CU PREZENȚA ÎN CADRUL COMPLEXULUI  ACVATIC
SAU DATORATE UTILIZĂRII FACILITĂȚILOR ȘI SERVICIILOR OFERITE DE  JT WATER SPORTS.

Fiecare  participant/vizitator  este  răspunzător  pentru  daunele  provocate  prin  acțiunile  sau
comportamentul  său,  cum  ar  fi  utilizarea  neconformă,  murdărirea  sau  deteriorarea  facilităților
COMPLEXULUI. De asemenea, fiecare participant/vizitator este răspunzător pentru orice fel de daune
pe care le provoacă terților (inclusiv rănirea altor participanti/vizitatori).

1



Pentru daune provocate de copii răspund părinții sau tutorii, conform legii civile.

JT WATER SPORTS nu răspunde pentru prejudiciile aduse sănătății sau vieții participantului/vizitatoru-
lui, dacă aceste prejudicii i se datorează participantului sau dacă se produc din vina participantului
sau dacă se datorează altor persoane sau sunt produse din vina acestora.

Participantul/vizitatorul accepta și este de acord că  JT WATER SPORTS nu răspunde pentru daunele,
prejudiciile sau pagubele materiale suferite de  participant în legătură cu prezența în cadrul complex-
ului acvatic sau în legătură cu utilizarea facilităților și serviciilor oferite.

Am citit regulile din declarație și sunt de acord să le respect. Toate activitățile sunt periculoase și sunt
de acord să iau parte pe propriul meu risc. 

Prezentul  Acord  intră  în  vigoare  la  data  de______________  și  este  valabil  până  la  data
de___________

JT WATER SPORTS, precum și angajații săi, nu își asumă responsabilitatea în caz de deces, vătămare
corporală, pierdere sau prejudiciu suferit de participanți.

Participanți care doresc să utilizeze Obstacolele JT WATER SPORTS (kicker, slider) trebuie să citească și
să accepte Termenii și Condițiile de Utilizare a Obstacolelor.

Prin intrarea în complexul acvatic vă exprimați expres și neechivoc consimțământul pentru culegerea
și prelucrarea datelor cu caracter personal atât prin intermediul completării de către dumneavoastră
a unor formulare precum cât și prin utilizarea sistemelor de supraveghere video în scopurile legitime
admise de lege.

Detalii personale

Nume__________________ Prenume ____________________CNP_____________________              
Adresa _____________________________________________________________________
_____________________________________ Cod poștal _____________________________
Contact telefonic ____________________E-mail ____________________________________
Numele persoanei de contact în cazuri de urgență ___________________Numărul________ 
Orice probleme medicale ______________________________________________________

Detalii suplimentare despre persoanele sub 16 ani
Numele complet al părintelui sau al tutorelui legal __________________________________
Adresa părinților _____________________________________________________________
__________________________________________Cod poștal_________________________
Contact telefonic ____________________________E-mail____________________________

Am citit și am înțeles indicațiile de mai sus și îmi asum întreaga responsabilitate pentru riscul asociat
cu participarea la activitățile puse la dispoziție de JT WATER SPORTS. 

Prin prezentul Acord de Consimțământ, renunț în totalitatea la orice pretenție ce ar putea rezulta din
desfășurarea acestei activități.

Semnătura clientului (prin Părinte sau Tutorele legal, în cazul celor sub 16 ani) ………………….

Numele (în majuscule) și
Semnătură_________________________________ Data_________________

2


