VILDMARKS AKTIVITETER
ANSVARSFRIHET, AVSTÅENDE AV SKADESTÅNDSANSPRÅK,
RISKTAGANDE OCH ERSÄTTNINGSAVTAL
(härefter kallat “ Friskrivningsavtal ”)
MED DET HÄR FRISKRIVNINGSAVTALET AVSTÅR DU FRÅN ELLER GER UPP VISSA JURIDISKA
RÄTTIGHETER, INKLUSIVE RÄTTEN ATT STÄMMA ELLER BEGÄRA KOMPENSATION EFTER EN OLYCKA
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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., UNDER HENNES
MAJESTÄT DROTTNINGEN I PROVINSEN BRITISH COLUMBIA och deras respektive chefer, tjänstemän, anställda,
guider, agenter, oberoende entreprenörer, underentreprenörer, representanter, efterträdare, övertagare och gäster (vilka
alla kallas ”Friskrivna” härefter).

DEFINITIONER
I detta Friskrivningsavtal skall uttrycket ”vildmarksaktiviteter” inkludera alla aktiviteter, boenden, transporter, event och tjänster
som erbjuds, arrangeras, organiseras, genomförs, sponsras eller auktoriseras av de Friskrivna och inkluderar men är ej begränsade
till: skidåkning, snowboarding, vandring, turer med snöskoter och snöskor och andra former av utflykter; hyrning eller användning av
skidor, snowboards eller annan utrustning; demonstrationer; orienterings- och instruktionskurser; lastning, lossning och resa med
eller rörelse i eller kring helikoptrar, bandvagnar, snöskotrar och motorfordon; och andra aktiviteter, event och tjänster som på något
sätt är sammankopplade med eller har anknytning till vildmarksaktiviteter.
RISKTAGANDE - LAVINER, ALPIN TERRÄNG, VILDMARKSRESOR, VÄDER, MM. Jag är medveten om att vildmarksaktiviteter
involverar risker och faror. Laviner förekommer ofta i terrängen som används för vildmarksaktiviteter och kan orsakas av naturliga
krafter eller av personer som reser genom området. Jag är medveten om och accepterar att de Friskrivna inte alltid kan förutse om
den alpina terrängen är säker för vildmarksaktiviteter eller om laviner kan inträffa. Terrängen som används för vildmarksaktiviteter
är okontrollerad, omärkt, inspekteras inte och involverar många risker och faror utöver lavinfara. Dessa kan inkludera men är inte
begränsade till: sprickor; skrevor; klippor; träd, trädbrunnar och stubbar; bäckar; stenar; stenblock; fallna träd; hål och fördjupningar
på eller under snöytan; klippor; varierande och svåra snöförhållanden; bandvagnsvägar och vägbankar, staket och andra
konstruktioner; hamna under snö, hopstötning eller kollision med andra personer eller föremål, gå vilse eller separeras från gruppen
eller guiden, försumlighet av andra personer, inklusive andra gäster; samt FÖRSUMLIGHET AV DE FRISKRIVNA. JAG
FÖRSTÅR ATT FÖRSUMLIGHET INKLUDERAR DE FRISKRIVNAS UNDERLÅTENHET ATT VIDTA RIMLIGA ÅTGÄRDER
FÖR ATT SÄKRA ELLER SKYDDA MIG FRÅN FAROR OCH RISKER FÖRKNIPPADE MED VILDMARKSAKTIVITETER.
Kommunikation i alpin terräng är svår och om en olycka inträffar kan det hända att räddning och sjukvård inte är tillgänglig. Alpina
väderförhållanden kan vara extrema och kan ändras snabbt och utan varning vilket innebär att resor med helikopter, bandvagn eller
snöskoter är riskfyllda.
JAG ÄR MEDVETEN OM FARORNA OCH RISKERNA ASSOCIERADE MED VILDMARKSAKTIVITETER OCH GODKÄNNER
OCH ACCEPTERAR HELT ALLA SÅDANA FAROR OCH RISKER, SAMT RISKEN FÖR PERSONSKADA, DÖDSFALL,
SAKSKADA ELLER FÖRLUST SOM DETTA ORSAKAR.
MEDDELANDE TILL SNOWBOARDÅKARE OCH TELEMARKSÅKARE - ÖKAD RISK
Till skillnad från alpina pjäxor/bindningar, är snowboard och vissa telemarkpjäxor/bindningar inte utformad eller avsedda att lösa ut
och kommer inte att lösa ut under normala omständigheter. Användandet av säkerhetsband eller kvarhållande anordning av
snowboardåkare eller telemarksåkare utan skidbromsar ökar risken för att omkomma i en lavin.
ANSVARSFRIHET, AVSTÅENDE AV SKADESTÅNDSANSPRÅK OCH ERSÄTTNINGSAVTAL
Med hänsyn till att DE FRISKRIVNA låter mig delta i vildmarksaktiviteter, godkänner jag härmed följande:
1.

2.
3.
4.
5.

ATT AVSTÅ FRÅN ANSPRÅK som jag har eller kan ha i framtiden på DE FRISKRIVNA och frigöra DE FRISKRIVNA från
allt ansvar för förlust, skada, utgift eller personskada inklusive dödsfall som jag kan ådra mig eller mina närståenden kan lida
av som ett resultat av min medverkan i vildmarksaktiviteter, OAVSETT ORSAK, INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET,
KONTRAKTSBROTT, ELLER BROTT MOT LAG ELLER OMSORGSPLIKT, INKLUSIVE OMSORGSPLIKT ENLIGT
OCCUPIERS LIABILITY ACT, R.S.B.C. 1996, c. 337, AV DE FRISKRIVNA. JAG FÖRSTÅR ATT FÖRSUMLIGHET
INKLUDERAR DE FRISKRIVNAS UNDERLÅTENHET ATT VIDTA RIMLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKRA ELLER
SKYDDA MIG FRÅN DE FAROR OCH RISKER FÖRKNIPPADE MED VILDMARKSAKTIVITETER SOM AVSES OVAN;
ATT HÅLLA DE FRISKRIVNA SKADELÖSA OCH BEFRIA DEM FRÅN ALLT ANSVAR för all egendomsskada eller
personskada för tredje part orsakad av min medverkan i vildmarksaktiviteter;
Detta Friskrivningsavtal skall vara i effekt och bindande för mina arvtagare, anhöriga, testamentsexekutorer, administratörer,
övertagare och representanter, i händelse av min död eller oförmögenhet;
Detta Friskrivningsavtal och alla rättigheter, plikter och skyldigheter mellan parterna i detta Friskrivningsavtal skall regleras av
och tolkas endast i enlighet med lagarna i provinsen British Columbia och ingen annan jurisdiktion; och
Alla tvister som involverar parterna i detta Friskrivningsavtal skall endast tas upp inom provinsen British Columbia och skall
ligga inom domstolarnas, i provinsen British Columbia, exklusiva jurisdiktion.

Jag förlitar mig inte på något muntligt eller skriftligt uttalande av de Friskrivna angående säkerheten gällande vildmarksaktiviteter vid
ingåendet av detta Friskrivningsavtal utöver vad som uttrycks i detta Friskrivningsavtal.
JAG BEKRÄFTAR ATT JAG HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT FRISKRIVNINGSAVTALET INNAN JAG SKRIVER UNDER DET,
OCH JAG ÄR MEDVETEN OM ATT JAG, GENOM ATT UNDERTECKNA DETTA FRISKRIVNINGSAVTAL, GER UPP VISSA
RÄTTIGHETER SOM JAG ELLER MINA ARVTAGARE, ANHÖRIGA, TESTAMENTSEXEKUTORER, ADMINISTRATÖRER,
ÖVERTAGARE OCH FÖRETRÄDARE KAN HA GENTEMOT DE FRISKRIVNA.
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Underskrift av förälder eller förmyndare om gästen är under 19 år gammal
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