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Granskat av:

       (SeaTREK® Guidens namn)

Deltagaranmälan & Ansvarsfriskrivning

Undertecknat:                 Datum:               /               /

Namn  (hela):

Födelsedatum:                /           /  

Gatuadress:     

Stad:

Stat / Land:     Zip Code:

Telefonnummer:     E-mail:

Person att kontakta i nödfall:    

Nödkontaktnummer:

Vänligen besvara följande frågor om tidigare och aktuella sjukdomar eller tillstånd med 
JA eller NEJ. Ett positivt svar innebär inte nödvändigtvis att du blir diskvalificerad från 
SeaTREK. Svara ärligt. Utsätt dig inte för onödiga risker.

Jag, ________________________________________________________ (texta hela namnet), bekräftar att 
en läkare är informerad om mitt aktuella hälsotillstånd och min aktuella sjukdomshistoria och har givit 
sitt medgivande till att jag simmar, snorklar och dyker. Jag bekräftar dessutom att den information jag 
tillhandahållit angående min aktuella sjukdomshistoria är korrekt och komplett. Jag försäkrar att jag 
inte kommer att flyga inom 4 timmar efter avslutningen av utflykten med SeaTREK.

Om du har svarat JA på någon av ovanstående frågor måste du först genomgå läkarundersökning för att kunna 
delta i SeaTREK aktiviteter.

1. Är du mer än tre månader gravid?
2. Har du någonsin råkat ur för en hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsjukdom?
3. Har du astma eller piper det när du andas eller tränar?
4. Lider du för närvarande av förkylning, bihåleinflammation eller bronkit?
5. Lider du av någon form av lungsjukdom?
6. Lider du av epilepsi, krampanfall eller konvulsioner eller tar du läkemedel för att motverka dem?
7. Har du någonsin fått en blackout eller svimmat?
8. Har du någonsin råkat ut för en dykningsolycka eller tryckfallssjuka?
9. Lider du av högt blodtryck eller tar du mediciner för att hålla det under kontroll?
10. Har du någonsin genomgått en hjärtoperation, haft kärlkramp eller opererats i blodkärlen?
11. Har du någonsin råkat ur för blödningar eller blodsjukdomar?
12. Lider du av diabetes som kan påverka din möjlighet att delta i ansträngande aktiviteter?
13. Är du påverkad av narkotika eller alkohol för närvarande?
14. Har du genomgått operationer på öronen eller bihålorna?
15. Lider du av återkommande öronåkommor, hörselskada eller problem med balansen?
16. Har du problem med tryckutjämning (poppning) i öronen när du flyger eller befinner dig 

högt upp i bergen?

GRANSKA/SKRIV UNDER PÅ ANDRA SIDAN
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Jag, _________________________________________(texta hela namnet), förstår att syftet med att skriva under denna 
handling är att friskriva och hålla skadeslös min guide från SeaTREK, SeaTREKs licensinnehavare eller operatören, Sub 
Sea Systems, Inc., och alla arbetsgivare, tjänstemän, ombud, anställda, underleverantörer och andra uppdragstagare 
som tillhör operatören och tillverkaren av SeaTREK (härefter tillsammans kallade “De friskrivna parterna”) från alla 
skadeståndskrav som kan uppstå på grund av mitt deltagande i SeaTREK (härefter kallad “utflykt”) eller annan handling 
eller utelämnande av någon av de friskrivna parterna vilket omfattar men inte är begränsat till vårdslöshet som kan 
härledas till någon av dem.

Jag försäkrar härmed att jag har fått information och rådgivning om de inbyggda riskerna med SeaTREK, vilket omfat-
tar men inte är begränsat till faror i samband med att hålla andan, snabba uppstigningar och överexpansion av lungorna 
samt vattenrelaterade skador som till exempel dödsfall i samband med drunkning. Jag inser att dylika skador kan kräva 
behandling i en kompressionskammare men att utflykten med SeaTREK kan äga rum på en plats som är på för långt 
avstånd från en kompressionskammare för att jag ska kunna få behandling. Jag väljer ändå att delta i denna utflykt trots de 
inbyggda riskerna och eventuella frånvaro av kompressionskammare i närheten av utflyktsmålet.

Jag inser dessutom att SeaTREK kan vara en fysiskt ansträngande aktivitet och att jag kommer att få anstränga mig 
under denna utflykt. Jag tar uttryckligen på mig all risk och friskriver uttryckligen de friskrivna parterna från allt ansvar 
för eventuell skada, dödsfall, skada på egendom och annan förlust eller skada vilket omfattar men inte är begränsat till 
skada eller dödsfall i samband med hjärtattack, panik, eller hyperventilation som kan uppstå i samband med utflykten. 
Jag inser att när jag gör en friskrivning på detta sätt så avstår jag, min familj, mina arvtagare och uppdragstagare från 
eventuella krav som vi kan vara berättigade till nu eller i framtiden mot de friskrivna parterna i samband med eventuell 
skada, dödsfall, skada på egendom eller annan skada eller förlust i samband med denna utflykt vilket omfattar men inte 
är begränsat till vårdslöshet, passiv eller aktiv som kan härledas till den friskrivna parten och som orsakats av en defekt 
eller underlåtelse av något slag.

Jag inser att utflykten är avsedd att vänja mig vid andning under vatten under guidad överinsikt. Den är inte avsedd att 
utbilda mig till en kompetent eller självständig dykare. Jag inser dessutom att jag måste genomgå en kurs under överin-
seende av en utbildad instruktör om jag vill ta certifikat som utbildad, kompetent dykare.

Jag inser att dessa villkor utgör ett kontrakt, inte bara en anmodan; och att jag har skrivit under detta kontrakt av egen fri vilja. 
Jag samtycker till att eventuella skadeståndskrav i samband med detta avtal eller mitt deltagande i SeaTREK kommer att höras 
enbart i domstolarna i södra Kalifornien och att dylika krav kommer att avgöras enligt lagstiftningen i Kalifornien. Jag förstår 
att om någon del av denna ansvarsfriskrivning och avtalade medvetna risktagande skulle kunna betraktas som ogiltig eller icke 
genomförbar av en behörig domstol så ska den delen tas bort och de övriga delarna av kontaktat fortfarande äga laga kraft.

Jag försäkrar dessutom att jag har läst, har fått förklarat för mig och förstått deltagaranmälan och ansvarsfriskrivning innan 
jag skriver under. Härmed försäkrar jag och garanterar att den information jag har tillhandahållit på deltagaranmälan och 
ansvarsfriskrivningen angående min förflutna och aktuella sjukdomshistoria samt tillstånd av läkare (i förekommande 
fall) är korrekt och komplett. Jag samtycker till att försvara och hålla skadeståndslösa de friskrivna parterna och hålla dem 
skuldfria i samband med skadeståndskrav på alla sätt mot eventuella felbeskrivningar, uteslutanden eller felaktigheter i denna 
information, vilket omfattar betalning av rimliga advokatarvoden som upplöpts i samband med dylika skadeståndskrav.

Sub Sea Systems, Inc. kan välja att använda fotografier eller videofilmer av min upplevelse med SeaTREK 
i reklamsyfte. Om du inte samtycker till sagda bruk, ange detta genom att kryssa i följande ruta:   
           Använd inte bilder av mig i reklamsyfte.

Jag har helt satt mig in i innehållet i denna ansvarsfriskrivning och avtalade medvetna risktagande genom att läsa dokumentet 
i sin helhet innan jag skriver under det för egen, mina arvtagares och mina personliga representanters del. Det är min avsikt 
att när jag skriver under att jag avstår från min rätt att stämma de friskrivna parterna eller hålla dessa parter ansvariga för all 
eventuell personskada, skada på egendom eller vållande till annans död på grund av vårdslöshet hos de friskrivna parterna eller 
på annat sätt och jag tar härmed själv på mig alla risker i samband med SeaTREK.

Deltagares underskrift:                 Datum:               /               /
Underskrift av förälder eller vårdnadshavare:  

Hur fick du höra talas om denna fantastiska tur?
           På internet/webbsida/Sociala Medier  Magazine  Tidning
          Vän     Television  Radio
          Från vänner     Annat

För att visa att jag har läst denna ansvarsfriskrivning och dokument om uttryckligt medvetet risktagande och visa 
att jag är helt medveten om de rättsliga följderna av att skriva under detta dokument har jag förutom min under-
skrift dessutom handskrivit mina initialer i rutan längst ner till vänster på denna sida.
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Skulle det uppstå motsägelser eller oegentligheter mellan den engelska versionen och andra versioner av dessa villkor ska den 
engelska versionen gälla.


