VILLMARKSAKTIVITETER
ANSVARSFRASKRIVELSE, RETTIGHETSFRASKRIVELSE,
RISIKO - OG ERSTATNINGSAVTALE
(“herved kalt “Avtale om ansvarsfraskrivelse”)
VED Å SIGNERE DENNE AVTALEN OM ANSVARSFRASKRIVELSE SÅ FRASKRIVER DU ELLER GIR OPP
SPESIFIKKE RETTIGHETER, INKLUDERT RETTEN TIL Å SAKSØKE ELLER KREVE ERSTATNING FOR EN
ULYKKE
VENNLIGST LES NØYE!
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Great Canadian Heli-Skiing Ltd., Doxa Holdings Ltd., 608867 B.C. Ltd. O/A Heather Mountain Lodge, Kalux
Holdings Ltd., Silverking Helicopters Inc., Leadfoot Holdings Inc., BDE Consulting Ltd., HER MAJESTY THE
QUEEN IN RIGHT OF THE PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA og deres respektive direktører, styremedlemmer,
ansatte, guider, agenter, uavhengige leverandører, underleverandører, representanter, etterfølgere, overtakere og gjester
(som herved blir samlet referert som «De ansvarlige»).

DEFINISJONER
I denne Avtalen om ansvarsfraskrivelse så inkluderer begrepet “Villmarksaktiviteter” inkluderer alle aktiviteter, boforhold, transport,
arrangementer og tjenester som blir tilbudt, arrangert, organisert, utført, sponset eller autorisert av De ansvarlige, og inkluderer,
men er ikke begrenset til: skigåing, snowboardaktiviteter, orientering – og opplæringskurs; Pålasting, avlasting og reising med eller
bevegelse i eller rundt helikopter, løypemaskin, snøscootere, og kjøretøy; og andre aktiviteter, arrangementer og tjenester som på
hvilken som helst måte er tilknyttet eller relatert til villmarksaktiviteter.
RISIKOAVTALE – SNØSKRED, ALPINTERRENG, VILLMARKSREISING, VÆR ETC. Jeg er klar over at villmarksaktiviteter
involverer risiko, farer og risikofylte situasjoner. Snøskred skjer ofte i terreng som blir brukt for villmarksaktiviteter, og kan bli
forårsaket av naturkrefter eller av person person som reiser gjennom terrenget. Jeg bekrefter og samtykker De ansvarlige kan ta feil
om at alpinterrenger er trygt for villmarksaktiviteter eller om et snøskred kan skje. Terrenget som blir brukt for villmarksaktiviteter er
ikke kontrollert, umerket, og ikke gjennomgått en inspeksjon og involverer mange risikoer, farer, og farlige situasjoner , i tillegg til
faren for snøskred. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: snøskavl, sprekker, klipper, trær, trebrønner og trestumper, bekker,
stener, kampstener, trerester, hull og nedsynkninger på eller under snøoverflaten, klipper, ujevn og vanskelige snøforhold,
løypemaskinveier og veigrøfter, gjerder og andre menneskelagde konstruksjoner, å bli dekket av snø, støte på eller kollidere med
andre personer, objekter, å gå seg bort eller bli adskilt fra resten av følge eller guide, uaktsomhet fra andre personer, inkludert
andre gjester; og UAKTSOMHET FRA DE ANSVARLIGE. JEG BEKREFTER AT UAKTSOMHET INKLUDERER DET AT DE
ANSVARLIGE MISLYKKES I Å GJENNOMFØRE TILSTREKKELIGE TILTAK FOR Å SIKRE ELLER BESKYTTE MEG MOT
RISIKO, FARER OG FARLIGE SITUASJONER UNDER VILLMARKSAKTIVITETER. Kommunikasjon i alpinterrenget er vanskelig
og dersom en ulykke inntreffer så kan det hende at redningsmulighet og medisinsk behandling ikke vil være tilgjengelig. Alpine
værforhold kan være ekstreme og forandre seg raskt uten forvarsel, og det kan gjøre at transport med helikopter, løypemaskin eller
snøscooter blir farlig.
JEG ER KLAR OVER RISIKOENE, FARENE OG DE FARLIGE SITUASJONENE SOM KAN OPPSTÅ MED
VILLMARKSAKTIVITETER OG JEG AKSEPTERER FRIVILLIG OG TAR PÅ MEG ANSVARET FOR ALLE RISIKOER, FARER OG
FARLIGE SITUASJONER OG MULIGHETEN FOR PERSONLIGE SKADE, DØD, EIENDOMSSKADE ELLER TAP AV EIENDEL.
MERKNAD TIL SNOWBOARDERE OG TELEMARK SKILØPERE – ØKT RISIKO
Til forskjell fra alpinbindinger, så er ikke snowboardbinding og enkelte telemark skibindinger designet eller laget for å løsne og vil
heller ikke løsne seg under normale forhold. Når snowboardere bruker en sikkerhetsline eller festemekanisme, eller telemark
skiløpere uten skibremser vil risikoen for å ikke overleve et snøskred øke.
ANSVARSFRASKRIVELSE, RETTIGHETSFRASKRIVELSE, ERSTATNINGSAVTALE
Med hensyn til at De ansvarlige tillater meg å delta i villmarksaktiviteter, gir jeg herved samtykke til:
1.

2.
3.
4.

5.

Å FRASKRIVE ENHVER OG ALLE KRAV som jeg har eller kan ha krav mot DE ANSVARLIGE OG FRIGJØR DE
ANSVARLIGE fra enhver og all ansvar for enhver tap, skade, utgift eller skade, inkludert død, som jeg kan bli utsatt for eller
som min nærmeste slektninger kan bli utsatt som følge av min deltakelse i villmarksaktiviterer, PÅ GRUNN AV ENHVER
ÅRSAK, INKLUDERT UAKTSOMHET, KONTRAKTSBRUDD, BRUDD PÅ ENHVER LOVFESTET PLIKT ELLER BRUDD
AV ENHVER OMSORGSPLIKT, INKLUDERT ENHVER OMSORGSPLIKT SOM KREVES UNDER OCCUPIERS LIABILITY
ACT, R.S.B.C. 1996, c. 337 FRA DE ANSVARLIGE. JEG ER FORTROLIG MED AT UAKTSOMHET INKLUDERER AT DE
ANSVARLIG MISLYKKES I Å FORETA RIMELIG TILTAK FOR Å SIKRE ELLER BESKYTTE MEG MOT RISIKOENE,
FARENE OG DE FARLIGE SITUASJONENE KNYTTET TIL VILMARKSAKTIVITETER SOM ER NEVNT OVENFOR;
Å FRITA DE ANSVARLIGE FOR ENHVER ANSVAR ELLER SKYLD for enhver eiendomsskade eller personlige skade på
påført en tredjepart som skyldes min deltakelse i villmarksaktiviteter;
Denne avtalen om ansvarsfraskrivelse er gjeldende og bindende for mine arvinger, nærmeste slektninger, arvtakere,
administratører, utnevnte og representanter i tilfelle jeg dør eller blir invalid;
Denne avtalen om ansvarsfraskrielse og enhver rettigheter, plikter og forpliktelser mellom partene i denne Avtalen om
ansvarsfraskrivelse skal kun gjennomføres og fortolket i samsvar med lovene til provinsen British Columbia og ingen annen
jurisdiksjon; og
Enhver rettstvist som involverer partene i denne Avtalen om ansvarsfraskrivelse skal kun utføres innad provinsen Bristish
Coloumbia og skal holdes innenfor den ekslusive jurisdiksjonen til Courts of the Province of British Columbia.

Gjennomføringen av denne Avtalen om ansvarsfraskrivelse er ikke basert på muntlige eller skriftlige representasjoner eller ytringer
gjort av De ansvarlige med hensyn til sikkerheten til villmarksaktiviteter, unntatt det som er uttrykt i denne Avtalen om
ansvarsfraskrivelse.
JEG BEKREFTER AT JEG HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE AVTALEN OM ANSVARSFRASKRIVELSE FØR SIGNERING,
OG JEG ER KLAR OVER AT SIGNERING AV DENNE AVTALEN OM ANSVARSFRASKRIVELSE FØRER TIL AT JEG
FRASIER SPESIFIKKE RETTSLIGE RETTIGHETER SOM JEG ELLER MINE ARVTAKERE, NÆRMESTE SLEKTNINGER,
ARVINGER, ADMINISTRATØRER, UTNEVNTE OG REPRESENTANTER KAN HA OVERFOR DE ANSVARLIGE.
Dato:

Underskrift av gjest

Navn i blokkbokstaver

Underskrift av foreldre eller verge dersom gjest er under 19 år
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