Instemmingsverklaring Ski-Safari.nl
Beste deelnemer,
Binnenkort gaat u op SkiSafari, een mooi skiavontuur. Zoals het gaat bij avontuurlijke
activiteiten zijn daar (beperkte) risico’s aan verbonden. Met dit document willen wij u
wijzen op de risico’s, wat Ski-Safari.nl doet om de risico’s tot een minimum te
beperken en wat Ski-Safari.nl in deze van u verwacht. Geen kleine lettertjes en
addertjes onder het gras, maar gewoon duidelijkheid naar u als klant toe. Naast het
beperken van de risico’s komen in dit document ook richtlijnen en gedragsregels
m.b.t. foto’s aan de orde. We vragen u deze informatie aandachtig door te lezen, te
ondertekenen en voor aanvang van de reis bij de Ski-Safari.nl-begeleider in te leveren
(per e-mail naar daphne@ski-safari.nl). Daarmee geeft u aan kennis te hebben
genomen van deze informatie en u akkoord te verklaren met de voorwaarden.
Wat mag u van Ski-Safari.nl verwachten:
1. Ski-Safari.nl wordt bij deze activiteit vertegenwoordigd door meerdere
begeleiders: gidsen, reisleider en chauffeur.
2. Er wordt geskied in meerdere (niveau)groepen onder leiding van een gids. De
gids kan zo de deelnemers goed in de gaten houden.
3. De gids doseert de intensiteit en beoordeelt het kunnen van de deelnemers in
relatie tot het terrein.
4. De gids heeft een EHBO-setje en mobiele telefoon (met de “reddingsnummers”)
mee.
5. De pistes worden zo gekozen dat deze voldoende uitdaging bieden, maar niet te
moeilijk zijn voor het niveau van de deelnemers.
6. De gids is deskundig en betrokken bij de deelnemers en heeft zowel oog voor
de groep als voor het individu. Tijdens de skidagen zal de gids, indien nodig,
spelenderwijs technieken aanreiken, die nodig zijn om de tocht goed te
volbrengen. De gids zal u stimuleren om nieuwe dingen te proberen in een ‘zo
veilig mogelijke’ situatie. Komt u toch in een, naar uw gevoel, te moeilijke
situatie terecht, geeft u dit dan bij de gids aan.
7. U krijgt de telefoonnummers van alle begeleiders en noodnummers mee.
8. De gids zal in noodgevallen zo goed mogelijk hulp bieden/organiseren. Mochten
er extra kosten aan deze hulp verbonden zijn, zijn deze voor rekening van de
deelnemer.
Wat verwachten wij van u (de deelnemer):
1. Uw skimateriaal moet in orde zijn. Zowel uw ski’s, schoenen en de afstelling
van uw bindingen dienen vooraf door u gecontroleerd te zijn.
2. U moet fysiek in staat zijn om de gekozen tocht op het gekozen niveau te
volbrengen. Heeft u medische indicaties (medicijngebruik, hartproblemen,
allergieën, epilepsie etc.) dan dient u dit op dit formulier in te vullen en voor
vertrek aan de begeleider mede te delen.
3. U schat uw eigen kunnen goed in en neemt geen overmatige risico’s. Houdt u
aan de pisteregels!
4. Draag altijd in alle situaties een goedgekeurde skihelm.
5. Als u op stap bent in de bergen moet u voorbereid zijn op onverwachte (weers)omstandigheden. Zorg daarom altijd voor voldoende beschermende kleding
en evt. reservekleding!
6. Beslist u om buiten de begeleide tochten nog zelf op pad te gaan (bijvoorbeeld
op de dag van aankomst en vertrek) dan bent u zelf geheel verantwoordelijk
en kunnen wij geen aansprakelijkheid dragen. Dit geldt ook als u tijdens een
begeleide tocht in overleg met de gids beslist om zelfstandig naar de
eindbestemming te skiën.
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7. U weet dat u onderweg bent in een vaak kwetsbare natuur en rekening moet
houden met anderen.
8. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het stallen van zijn skimateriaal in
de aangewezen locatie.
Met ondertekening van het formulier geeft u aan, dat:
1. U dit formulier heeft doorgelezen en beseft dat er risico’s aan deelname
verbonden zijn.
2. Deelname geheel op eigen verantwoordelijkheid is.
3. U weet, dat Ski-Safari.nl geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies
en/of schade aan uw ski-uitrusting en/of bagage tijdens de reis.
4. U afstand doet van het portretrecht op de tijdens deze reis gemaakt foto’s
en video’s (door deelnemers en begeleiders).
5. U zich akkoord verklaart met het eventuele gebruik van tijdens deze reis
opgenomen foto/videomateriaal (door deelnemers en begeleiders) voor
promotiedoeleinden van Ski-Safari.nl (folders, website etc.).
6. U kennis heeft genomen van de Ski-Safari.nl voorwaarden en hiermee
akkoord bent.

Naam:
Woonplaats:
Plaats en Datum:
Handtekening:
Medische indicatie/opmerkingen:
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