
PUACAMP 2013 MEGRENDELŐ ÉS 
FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT 

Kérjük ezt a lapot 1)nyomtasd ki, utána 2)töltsd ki majd 3)írd alá, 4)szkenneld be vagy 
fotózd le és 5)küldd el nekünk az info@pua.hu-ra legkésőbb 2013. július 14-ig!  

Alulírott …………………………………........................................(teljes név nyomtatott betűkkel)  

Személyigazolvány számom: .......................................................... (vagy útlevél szám) 

Születtem: .........................................................................................(pontos dátum és hely)  

Lakcímem: ........................................................................................(bejelentett lakcím) 

Baleset esetén értesítendő................................................................. (teljes név + telefonszám)  

kijelentem, hogy részt kívánok venni a PuaCamp (Személyiségfejlesztés Kft.) tréningjén és képzésén egy 
önbizalomnövelő tábor keretein belül, mely 2013.július 23-28 között Siófokon kerül megrendezésre a 
Személyiségfejlesztés Kft. szervezésében. A pontos részletekről, árakról, a szállásról és a PuaCamp 
programjairól részletes tájékoztatást kaptam és az oldalon található és telefonon/emailben megbeszélt díjat a 
tréningért kiegyenlítettem.  

Kijelentem, hogy figyelmemet az éjszakai élet, Siófok és a Balaton veszélyeire a PuaCamp szervezői 
(Személyiségfejlesztés Kft.) felhívták. A PuaCamp foglalkozásainak területén (a hotel konferenciatermében, a 
siófoki szállásomon, Siófok szórakozóhelyein és teljes területén) a házirendet megismertem és teljes mértékben 
betartom.   

A szállásomon és a konferenciateremben az alapvető emberi elvárások szerint viselkedem és a 
vagyontárgyakban, berendezésekben az általam keletkezett károkért teljes mértékű felelősséget vállalok, 
bármilyen kárt okozok, annak értékét azonnal megtérítem. 

Tudomásul veszem, hogy a PuaCamp tréningje, képzése és foglalkozásainak űzése olyan szabadidős 
elfoglaltság, melyet csak azon személyek folytathatnak, akiknek fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik 
azt. Bármilyen PuaCampen végzett sporttevékenység közben szerzett sérülésemért magam vállalom a 
felelősséget. Kijelentem, hogy ezen lehetséges veszélyekre a PuaCamp szervezői felhívták a figyelmemet. 

Tudomásul veszem, hogy a PuaCamp alkalmazkodik azon házirendjéhez, hogy amennyiben vis maior helyzet áll 
elő (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghatározott narancssárga jelzés életbe lépésével), a 
tréning helyszíneit azonnali hatállyal el kell hagyni. Ez és más egyéb esetben sem áll módunkban visszatéríteni a 
tréning árát, mert 2013. július 23 12.00-tól a szolgáltatás egy részét már igénybe vették. Tudomásul veszem, 
hogy a PuaCamp szervezői fenntartják a jogot az esetlegesen bekövetkező, előre nem tervezhető 
programváltoztatásra. (betegség, vihar, stb.) 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, tudatmódosító gyógyszer és drog befolyása alatt nem 
állok a tréningek időtartama alatt. Mint 18-dik életévét betöltött, felnőtt ember, teljes mértékű felelősséget 
vállalok mindennemű viselkedésemért és tetteimért! 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a PuaCamp szervezői (Személyiségfejlesztés Kft.)  ezen lapot biztonságosan 
megőrizzék, és a rajta található adatokat harmadik személy részére NE adják ki. 

Bűntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti általam megadott személyes adatok helyesek és a 
valóságnak megfelelnek. 

Siófok, 2013. Július 14. 

 

……………………………………….. 

Aláírás  

PuaCamp 2013 - www.PuaCamp.com - Személyiségfejlesztés Kft. 


