Ansvarsfraskrivelsesskjema for introduksjonsdag i paragliding
1. Generell informasjon
På en introduksjonsdag får du anledning til å prøve paragliding i helt kontrollerte former. Vi vil
gjennomgå grunnleggende start og landingsteknikk i teori og praksis og de fleste vil i løpet av sine
forsøk oppleve at bena løfter seg fra bakken for første gang. Hjelm, hansker og gode støvler med
ankelbeskyttelse er det viktig å bruke. Dette vil gi deg en god mulighet til å finne ut om dette er noe
for deg eller ikke. Ønsker du å fortsette melder du deg på kurset som mange ganger fortsetter videre
samme dagen. Gir du deg har du i alle fall fått vite hva dette er. Lykke til!
2. Erklæring
Jeg forstår og erkjenner at deltakelse i flyaktiviteter på introduksjonsdagen innebærer en risiko for
skade på min person som ikke kan elimineres til tross for de forhåndsregler som tas og jeg påtar meg
frivillig den risiko for skader som er forbundet med flyaktivitetene. Jeg er også kjent med at de fleste
livs- og ulykkesforsikringer ikke dekker skader oppstått ved flyaktiviteter knyttet til
hanggliding/paragliding.
Jeg har informert de ansvarlige for introduksjonsdagen og instruktørene om alle sykdommer jeg har
og som kan ha betydning i forbindelse med flyaktivitetene, herunder f.eks. diabetes, epilepsi og
hjertesykdommer.
Undertegnede erklærer herved å ikke ville holde de ansvarlige for introduksjonsdagen, instruktørene,
HP/NLF (inkl. NLFs medlemsklubber) eller NLFs (inkl. NLFs medlemsklubbers) ansatte og øvrige
representanter erstatningsansvarlig som følge av skader på min person, eller andre typer av skader,
oppstått i forbindelse med flyaktivitetene som gjennomføres på introduksjonsdagen.
Undertegnedes erklæring om fritagelse for ansvar av de ansvarlige for introduksjonsdagen,
instruktørene, HP/NLF (inkl. NLFs medlemsklubber) eller NLFs (inkl. NLFs medlemsklubbers) ansatte
og øvrige representanter, er også bindende for mine etterlatte/arvinger.

…....…….…
Dato

………………
Sted

………………………………………………………………………
Deltakerens underskrift

………………………………………………………………………
Navn med blokkbokstaver

Tillatelse ved signatur fra begge foresatte dersom deltaker er under 18 år.
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