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Tarkistanut:

       (SeaTREK® Oppaan nimi)

Osallistuja-asiakirja & Vastuuvapautus

Allekirjoittanut:                    Päivämäärä:               /               /

Nimi (täydentäkää):

Syntymäaika:              /          /  

Katuosoite:     

Kaupunki:

Kunta:     Postinumero:

Puhelin:     Sähköposti:

Hätänumero:    

Hätäyhteyshenkilö:

Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin aikaisemmasta ja tämänhetkisestä sairaushistoriastanne  
KYLLÄ- tai EI-vastauksella. Positiivinen vastaus ei välttämättä sulje teitä pois SeaTREK-mat-
kalta. Olkaa rehellinen vastauksissanne. Älkää asettako terveyttänne vaaralle alttiiksi.

Minä, _____________________________________________________________ (tulostakaa koko nimenne), 
vahvistan, että lääkäri on tietoinen tämänhetkisestä terveydentilastani ja terveyshistoriastani ja on anta-
nut hyväksyntänsä uimiselleni, snorklaamiselleni tai sukeltamiselleni. Vahvistan myös, että antamani tie-
dot sairaushistoriastani ovat täydelliset ja täsmälliset. Suostun siihen, että en voi matkustaa lentokoneella 
4 tuntiin sen jälkeen, kun olen osallistunut SeaTREK -matkalle.

Jos vastasitte KYLLÄ yhteenkään yllä olevista kysymyksistä, teidän on saatava lääkärin hyväksyntä ennen 
SeaTREK -matkalle osallistumista.

1. Oletteko yli 3 kuukautta raskaana?
2. Onko teillä ollut sydänkohtaus, aivohalvaus tai sydänsairaus?
3. Onko teillä astma tai vinkuuko hengityksenne levossa tai rasituksessa?
4. Onko teillä tällä hetkellä flunssa, poskiontelontulehdus tai keuhkoputkentulehdus?
5. Onko teillä jokin keuhkosairaus?
6. Onko teillä epilepsia tai kouristuskohtauksia tai käytättekö estolääkitystä niihin?
7. Onko teillä ollut tajuttomuuskohtauksia tai huimausta?
8. Oletteko koskaan ollut sukellusonnettomuudessa tai onko teillä ollut sukeltajantauti?
9. Onko teillä korkea verenpaine tai käytättekö lääkitystä sen hoitoon?
10. Oletteko ollut sydänleikkauksessa tai verisuonileikkauksessa tai onko teillä angiina?
11. Onko teillä ollut verenvuotoa tai verisairauksia?
12. Onko teillä diabetes, joka vaikuttaa kykyynne osallistua rasittavaan toimintaan?
13. Oletteko tällä hetkellä lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena?
14. Oletteko ollut korva- tai poskionteloleikkauksessa?
15. Onko teillä ollut korvasairaus, kuulon menetystä tai ongelmia tasapainon kanssa?
16. Onko teillä ongelmia korvanpaineen tasaamisen kanssa (korvien poksahtaminen), kun 

olette matkustanut lentokoneella tai kulkenut vuorilla?

TARKISTA / ALLEKIRJOITA KÄÄNTÖPUOLI
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Minä, _________________________________________(tulostakaa koko nimenne), ymmärrän, että tämän asiakirjan 
allekirjoittamalla vapautan SeaTREK -oppaan, SeaTREK -lisenssinhaltijan tai -toimijan, Sub Sea Systems, Inc. -yhtiön, 
sekä kaikki vastaavat työntekijät, viranomaiset, toimijat, työnantajat, alihankkijat ja SeaTREK –toimijan ja valmistajan 
oikeudenomistajat (tästä lähin yhteisesti “Vapautetut osapuolet”) kaikesta vastuusta  osallistumisestani SeaTREK -mat-
kaan (tästä lähin “Matka”) tai mistä tahansa Vapautettujen osapuolien toimista tai toimimatta jättämisistä, mukaan lukien 
mutta ei niihin rajoittuen mistä tahansa heistä johtuvasta laiminlyönnistä.
Täten vahvistan, että minulle on neuvottu ja kerrottu SeaTREK -matkaan olennaisesti sisältyvät vaarat, mukaan lukien 
mutta ei niihin rajoittuen vaarat, jotka liittyvät hengityksen pidättämiseen, nopeisiin nousuihin ja keuhkojen laajen-
emiseen sekä veteen liittyvät vammat, kuten hukkumiskuolema. Ymmärrän, että tämänkaltaiset vammat voivat edellyt-
tää hoitoa painekammiossa, mutta SeaTREK -matka saattaa sijoittua maantieteellisesti tai ajallisesti liian pitkän matkan 
päähän painekammiosta, jotta voisin saada hoitoa. Valitsen silti tämän Matkan jatkamisen huolimatta siihen olennaisesti 
liittyvistä vaaroista ja mahdollisesta painekammion puutteesta Matkapaikan lähettyvillä.
Ymmärrän myös, että SeaTREK -matka voi olla fyysisesti rasittava ja että tämän Matkan aikana rasitan itseäni fyysis-
esti. Omaksun avoimesti riskin ja vapautan Vapautetut osapuolet avoimesti kaikesta vastuusta mistä tahansa vammasta, 
kuolemasta, omaisuusvahingosta tai muusta menetyksestä tai vahingosta, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittumatta 
vamma tai kuolema sydänkohtauksen, paniikkikohtauksen tai hyperventiloinnin vuoksi, joka saattaa tapahtua Matkan 
yhteydessä. Ymmärrän, että näin tekemällä luovun kaikista vaateista, joita minulla, perheelläni, perillisilläni tai oikeude-
nomistajillani saattaa nyt olla, sekä mistä tahansa tämän jälkeen ilmenevistä vaatimuksista Vapautettuja osapuolia kohta-
an vammaa, kuolemaa, omaisuusvahinkoa tai muuta menetystä tai vahinkoa koskien tämän Matkan yhteydessä, mukaan 
lukien mutta ei siihen rajoittuen mikä tahansa passiivinen tai aktiivinen laiminlyönti, joka johtuu Vapautetuista osapuol-
ista ja joka on minkä tahansa tuotteen puutteen tai minkä tahansa tuotteen toimintavirheen seurausta.
Ymmärrän, että Matka on suunniteltu tarjoamaan minulle johdanto veden alla hengittämiseen  valvotun opastuksen 
kanssa. Sen ei ole tarkoitus kouluttaa minua päteväksi ja itsenäiseksi sukeltajaksi. Ymmärrän myös ja hyväksyn, että mi-
nun on käytävä perinpohjaisesti opastettu sertifiointikurssi pätevöityneen ohjaajan suorassa valvonnassa, jotta minusta 
voi tulla sertifioitu ja pätevä sukeltaja.
Ymmärrän, että tässä asiakirjassa ilmaissut ehdot ovat sopimusehtoja, eivätkä pelkästään selostuksia, ja että olen allekir-
joittanut tämän asiakirjan vapaaehtoisesti. Täten hyväksyn, että mitkä tahansa tähän sopimukseen tai SeaTREK -matkalle 
osallistumiseeni liittyvät vaateet ratkaistaan yksinomaisesti Kalifornian osavaltion tuomioistuimessa ja että kyseisistä 
vaateista annetaan päätös Kalifornian lakia soveltaen. Ymmärrän, että jos mikä tahansa tämän Vastuuvapautuksen ja 
Avoimen riskin hyväksymisen sopimuksesta havaitaan pätemättömäksi tai soveltumattomaksi lainvaltaisessa tuomiois-
tuimessa, kyseinen osa poistetaan ja sopimuksen loppuosa jää täysivaltaisesti voimaan.
Tunnustan, että olen lukenut ja minulle on selitetty Osallistuja-asiakirja ja Vastuuvapautus-asiakirja ja olen ymmärtänyt ne 
ennen niiden allekirjoittamista. Täten esitän ja vakuutan, että Osallistuja-asiakirjassa ja Vastuuvapautuksessa antamani tiedot 
aikaisemmasta ja tämänhetkisestä sairaushistoriastani sekä lääkärin hyväksyntä (jos soveltuu) ovat täsmälliset ja täydelliset. 
Suostun puolustamaan ja suojelemaan Vapautettuja osapuolia ja vapauttamaan heidät mistä tahansa vaateista, jotka liittyvät 
millään tavalla väärin esitettyihin tietoihin, tietojen kertomatta jättämiseen tai virheellisiin tietoihin, mukaan lukien mitkä 
tahansa kohtuulliset asianajajan palkkiomaksut, jotka aiheutuvat puolustautumisesta kyseisiä vaateita vastaan.

Sub Sea Systems, Inc. voi käyttää SeaTREK -kokemukseni valokuvia tai videoita yksinomaisesti markkinointi- 
käyttöön. Jos ette hyväksy tällaista käyttöä, osoittakaa tämä merkitsemällä seuraava kenttä:  
           Kuviani ei saa käyttää markkinointitarkoituksiin. 

Olen perehtynyt täysin tämän vastuuvapautuksen sisältöön ja avoimeen riskin hyväksymiseen lukemalla sen kokonaisuudessaan 
ennen sen allekirjoittamista omasta puolestani sekä perillisteni ja henkilökohtaisten edustajieni puolesta. Allekirjoittamalla tämän 
sopimuksen tarkoitukseni on luopua oikeudestani haastaa vapautetut osapuolet oikeuteen ja vapauttaa heidät mistä tahansa ja 
kaikista vastuista henkilökohtaisista vammoista, omaisuusvahingoista tai kuolemantuottamuksesta, jotka aiheutuvat vapautettujen 
osapuolien laiminlyönnistä tai muulla tavalla, ja täten hyväksyn kaikki SeaTREK -matkaan osallistumiseeni liittyvät riskit.

Osallistujan allekirjoitus:      Päivämäärä:               /               /
Vanhemman tai laillisen holhoojan allekirjoitus:  

 Miten sait tietää tästä upeasta matkasta? 
          Verkosta / verkkosivulta / sosiaalisesta mediasta  Lehti   Sanomalehdestä
          Ystävältä      Televisiosta  Radio
          Hotellin matkatiskiltä    Muualta

Osoittaakseni, että olen lukenut tämän Vastuuvapautuksen ja Avoimen riskin hyväksymisen ja että olen täysin 
tietoinen sen allekirjoittamisen laillisista seuraamuksista, allekirjoittamisen lisäksi olen kirjoittanut käsin nimikir-
jaimeni asianmukaiseen kenttään tämän sivun vasemmassa alanurkassa.
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Mikäli englanninkielisen ja muiden näiden ehtojen kieliversioiden välillä ilmenee epäjohdonmukaisuutta tai eroavuuksia, alkuper-
äinen, englanninkielinen versio on ensisijainen.


