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ŪDENS  SPORTA  DALĪBNIEKS  

 
Vārds,  uzvārds   ........................................................................................................................ 
 
Vecums   ................      Augums   ................      Svars   ................      Pēdas  izmērs   ................ 
 
Pašreizējais  prasmes  līmenis un  kopējais  nodarbošanās  ilgums :  
 
ūdensslēpes (iesācējs / vidējs / augsts) ..........gadi ;           veikbords (iesācējs / vidējs / augsts) ..........gadi;   
  
citi  ................................................................................................................................................................ 
 
Ja  vēlaties  saņemt  informāciju  no  „Ūdenskluba”:     Tel/SMS     ....................................................     
 
  E-pasts  .........................................................................................................................   (lūdzam  salasāmi !)             
 
( Personas  sniegtie  dati  tiks  izmantoti  tikai „ Ūdenskluba” darba  organizēšanas  vajadzībām  un  bez  dalībnieka  piekrišanas  
netiks  izpausti  trešajām  personām ).  

  
VIENOŠANĀS  PAR  RISKA  UZŅEMŠANOS,  PAR  ATTEIKŠANOS  NO  PRETENZIJĀM, 
PAR  IESPĒJAMO  ZAUD ĒJUMU  SEGŠANU,  NODARBOJOTIES  AR  ŪDENS  SPORTU. 

 
      Atrašanās  uz  ūdens,  braukšana  laivā  vai  aiz  tās  ar  ūdensslēpēm,  veikbordu,  Sky Ski  lidslēpi,  
piepūšamiem  baloniem  un  līdzīgas  aktivitātes  ir  aizraujošas,  tomēr  saistītas  arī  ar  zināmu  risku.   
Pat  ievērojot   drošības  noteikumus,  ir  iespējams  sabojāt  savu  personisko  īpašumu  vai  gūt  traumas. 
 
      Es  ar  savu  parakstu  apliecinu  un  atzīstu,  ka  esmu  informēts  par  iespējamo  risku  sabojāt  personīgo  
īpašumu  vai  gūt  traumas. 
 

� Es  saprotu,  ka  ūdens  slēpošana  un  citas  tam  līdzīgās  aktivitātes  norisinās  vietās,  kur  
nekavējoša  medicīniskā  palīdzība  nav  tik  viegli  sasniedzama.  Es  labprātīgi  uzņemos  visus  
riskus  un  atsakos  no  jebkādām  un  visām  pretenzijām  pret  „Ūdensklubu”,  tās  darbiniekiem,  
amatpersonām  un  brīvprātīgajiem  palīgiem  par  personīgā  īpašuma  vai  miesas  bojājumiem,  kas  
varētu  ar  mani  notikt  apmācību  un/vai  brauciena  laikā. 

 
� Ņemot  vērā,  ka  man  tiek  atļauts  braukt  laivā  un  izmantot  citas  „Ūdenskluba”  rīcībā  esošas  

iekārtas  un  aprīkojumu,  es  apņemos  pret  šīm  vērtībām  izturēties  saudzīgi  un  nekavējoties  segt  
visus  „Ūdensklubam”  nodarītos  materiālos  zaudējumus,  kas  radušies  manas  vainas  dēļ.  

 
 
  
....................................................................                       
Dalībnieka  paraksts                                  
                                                              
                                                                  .............................................................................................................           
                                                                     Vecāku  vārds,  uzvārds,                              paraksts,  
                                                                                          ( ja  dalībnieks  jaunāks  par  18  gadiem ) 
 
Datums   .........  /  .................................  / 20____  . 
 


