PHOTOGRAPHY EVENT | ACCIDENT WAIVER AND RELEASE OF LIABILITY FORM
I HEREBY ASSUME ALL OF THE RISKS OF PARTICIPATING IN ACTIVITIES ASSOCIATED WITH THIS EVENT. I certify that I am
physically fit, have sufficiently equipped for participation in this event, and have not been advised to not participate. In
consideration of me to participate in this event, I hereby take action for as follows:
A. I WAIVE, RELEASE, AND DISCHARGE from any and all liability, including but not limited to, liability arising from the
negligence or fault of the entities or persons released, for my death, disability, personal injury, property damage,
property theft, or actions of any kind which may hereafter occur to me including my traveling to and from this
activity, THE FOLLOWING ENTITIES OR PERSONS: Patrik Banas, Monika Banas, pixien photography and their
respective business entities;
B. INDEMNIFY, HOLD HARMLESS, AND PROMISE NOT TO SUE the entities or persons mentioned in this paragraph from
any and all liabilities or claims made as a result of participation in this activity, whether caused by the negligence of
release or otherwise.
I acknowledge that Patrik Banas, Monika Banas and their respective legal entities are NOT responsible for the errors, omissions,
acts, or failures to act of any party or entity conducting a specific activity on their behalf.
I acknowledge that this event may involve a test of a person's physical and mental limits and carries with it the potential for
injury and property loss.
I agree while participating in this event, I may be photographed. I agree to allow my photo or video likeness to be used for
promotional purpose by the activity holders.
I CERTIFY THAT I HAVE READ THIS DOCUMENT AND I FULLY UNDERSTAND ITS CONTENT. I AM AWARE THAT THIS IS A RELEASE
OF LIABILITY AND A CONTRACT AND I SIGN IT OF MY OWN FREE WILL.

============ SLOVAK TRANSLATION – SLOVENSKÝ PREKLAD | OSLOBODENIE OD ZODPOVEDNOSTI =================
Ja, dolupodpísaný/á si týmto uvedomujem všetky riziká súvisiace s účasťou na tejto akcii. Potvrdzujem, že som fyzický zdravý/á,
som dostatočne vybavený/á na účasť na tejto akcii a nebolo mi odporúčené sa nezúčastniť. Z dôvodu mojej účasti na tejto akcii
týmto prehlasujem následovné:
A. ZBAVUJEM SA PRÁV A OSLOBODZUJEM OD AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI, vrátene - ale nie výlučne - zodpovednosti
vzniknutej z nedbalosti alebo chyby, za moju smrť, postihnutie, úraz, poškodenie vlastníctva, krádež vlastníctva alebo
rôzne iné aktivity, ktoré mi môžu vzniknúť počas tejto akcie; NÁSLEDOVNÉ SUBJEKTY ALEBO OSOBY: Patrik Banas,
Monika Banas, pixien photography a ich aktuálne obchodné subjekty;
B. NEBUDEM ŽIADAŤ ODŠKODNÉ, NEBUDEM ŠKODIŤ A SĽUBUJEM SA NESÚDIŤ so subjektami alebo osobami uvedenými
vyššie v tejto sekcii za akúkoľvek zodpovednosť alebo sťažnosť, ktorá vznikla pri účasti na tejto aktivite, či už bola
spôsobená neúmyselne alebo nedbalosťou alebo akýmkoľvek iným spôsobom.
Beriem na vedomie, že Patrik Banas, Monika Banas, pixien photography a ich aktuálne obchodné subjekty NIE SÚ zodpovedné za
chyby, zabudnutia, úkony alebo zlyhania; za kohoľvek kto vykonáva aktivity pre seba, alebo za niekoho iného počas celej akcie.
Uvedomujem si, že táto akcia môže zahrňovať fyzickú a mentálnu záťaž a môže dôjsť k potencionálnemu úrazu alebo poškodeniu
vlastníctva.
Účasťou na tejto akcii súhlasím s tým, že môžem byť počas akcie fotografovaný. Súhlasím s použitím fotografií alebo videa pre
promočné účely organizátorov tejto akcie.
PREHLASUJEM, ŽE SOM SI TENTO DOUMENT PREČÍTAL A JEHO OBSAHU PLNE ROZUMIEM. SOM SI VEDOMÝ/Á, ŽE TOTO JE
PREHLÁSENIE O OSLOBODENÍ OD ZODPOVEDNOSTI A ZMLUV A PODPISUJEM JU DOBROVOĽNE Z VLASTNÉHO ROZHODNUTIA.

______________________________
Participant’s Name

_____________
Date

________________________________
Participant’s Signature

