ไคลมบ์ เซ็นทรัล
เอกสารยินยอมรับความเสียงและไม่ เรียกร้ องเอาความ
ข้ อมูลผู้สมัคร
ชือ :

เลขบัตรประจําตัวประชาชน :

ทีอยู่ :

หมายเลขติดต่อ :

อีเมล :
ข้ อมูลผู้ติดต่ อฉุกเฉิน
ชือผู้ติดต่อฉุกเฉิน :

วันเกิด :

ข้ าพเจ้ าต้ องการรับอีเมลอัพเดท
เกียวกับ ไคลมบ์ เซ็นทรัล แบงค็อค
ความสัมพันธ์ :

หมายเลขโทรศัพท์ :

ข้ อตกลงการยอมรั บความเสียง และไม่ เรี ยกร้ องเอาความ
ข้ าพเจ้ าตกลงว่าเอกสารฉบับนีเป็ นข้ อตกลงทีมีผลผูกพันทางกฎหมาย ข้ าพเจ้ ายอมรับว่าข้ าพเจ้ าได้ อ่าน ทําความเข้ าใจและยอมรับข้ อกําหนดและเงือนไขตามทีระบุไว้ ด้วยการลงชือในข้ อตกลงฉบับนี
นอกจากนี ข้ าพเจ้ ายังได้ ยอมรับและตกลงว่าข้ าพเจ้ าจะสละสิทธิในการดําเนินการตามกฎหมายเพือขอค่าชดเชยหรื อค่าเยียวยาอืนใดอันเนืองมาจากอาการบาดเจ็บใดๆ ทีเกิดกับตัวข้ าพเจ้ าหรื อ
ความเสียหายใดๆ ต่อทรัพย์สินของข้ าพเจ้ า

การยอมรั บ ข้ าพเจ้ าทราบดีวา่ กีฬาปี นเขา ปี นหน้ าผา การฝึ กฟิ ตเนส และกิจกรรมทีคล้ ายคลึงกันทีทางบริ ษัทไคลมบ์ เซ็นทรัล จํากัด จัดหามาให้ นนมี
ั ความเสียงเป็ นอย่างยิง อีกทัง ข้ าพเจ้ ายังได้
ทราบถึงลักษณะและขอบเขตของความเสียงโดยเนือแท้ อนั จะเกิดจากการปี นเขาและการใช้ งานสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดแค่เพียงอาการบาดเจ็บและการเสียชีวิตอันเป็ นผลมา
จากการพลัดตกหรื อการกระแทกกับผนังหรื อด้ วยเหตุอืน ๆ การโดนลูกหลงจากการพลัดตกของผู้อืน สิงของ การครูดกับเชือก การพันกัน ความขัดข้ องของอุปกรณ์และอาการบาดเจ็บหรื อการเสียชีวิต
อันเกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามขันตอนการดูแลความปลอดภัยทีเหมาะสมหรื อเกิดจากการละเลยของผู้ปีน ผู้สมัคร ผู้ดแู ลและผู้ใช้ สิงอํานวยความสะดวกท่านอืน ๆ ข้ าพเจ้ ารับทราบว่า ความเสียงทีระบุ
ไว้ ในข้ อตกลงฉบับนี มิได้ รวมความเสียงทังหมดทีอาจเกิดขึนได้ จากการใช้ สิงอํานวยความสะดวกและทราบดีว่ายังมีความเสียงอืน ๆ ทียังไม่ทราบหรื อคาดการณ์ไม่ได้ ทีอาจเป็ นเหตุให้ เกิดอาการ
บาดเจ็บ ความเจ็บป่ วย หรื อการเสียชีวิตได้

การพ้ นจากความรั บผิดและการรั บผิดชอบ ในการพิจารณาและการรับทราบถึงความเสียงโดยเนือแท้ ทีเป็ นผลมาจากการทํากิจกรรมและการใช้ สิงอํานวยความสะดวกนี ข้ าพเจ้ า และ/หรื อใน
นามของผู้ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะที อยู่ในความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าตกลงในนามของข้ าพเจ้ า ทายาทของข้ าพเจ้ า /พวกเรา ตัวแทน ผู้สืบทอด ผู้จัดการมรดก ผู้จัดการและผู้ได้ รับมอบหมายในอันทีจะ
ปลดเปลืองความรับผิด สละสิทธิ เพิกถอน และตกลงทีจะไม่ฟอ้ งร้ องเจ้ าหน้ าที กรรมการ ผู้ถือหุ้น ตัวแทนและลูกจ้ างของบริ ษัทในข้ อเรี ยกร้ องหรื อการทวงถาม ข้ อผูกมัด และ/หรื อเหตุแห่งการกระทํา
ต่างใดๆ และทังปวงในลักษณะใดก็ตามซึงข้ าพเจ้ าอาจทําการยืนฟ้องต่อเจ้ าหน้ าที ผู้กรรมการ ผู้ถือหุ้น ตัวแทนและลูกจ้ างของบริ ษัทอันเนืองมาจากเกิดการบาดเจ็บ ทรัพย์สินได้ รับความเสียหาย การ
เสียชีวิต หรื ออุบตั ิเหตุใด ๆ ทีเกิดจากหรื ออันเนืองมาจากการใช้ สิงอํานวยความสะดวกหรื ออุปกรณ์ ไม่วา่ ในระหว่างการใช้ อปุ กรณ์ของข้ าพเจ้ า/พวกเรานันจะอยูภ่ ายใต้ การดูแลของเจ้ าหน้ าทีหรื อไม่ก็
ตาม นอกจากนี ข้ าพเจ้ า/พวกเรายังตกลงทีจะชดใช้ ค่าเสียหายและจะปกป้องบุคคลหรื อองค์กรทีกล่าวถึงไว้ ในย่อหน้ านีจากความรับผิดหรื อข้ อเรี ยกร้ องใดๆ ทีบุคคลหรื อองค์กรอืนๆ มีต่อบุคคลหรื อ
องค์กรอันเป็ นผลมาจากการกระทําของข้ าพเจ้ า/พวกเรา
ข้ าพเข้ าขอรับรอง รับทราบ และตกลงในนามของข้ าพเจ้ า และ/หรื อผู้ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะทีอยูใ่ นความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าว่าข้ าพเจ้ า/พวกเรามีความสามารถทังทางด้ านร่ างกายและจิตใจในการ
เข้ าร่วมกิจกรรม และ/หรื อใช้ อปุ กรณ์ ข้ าพเจ้ า/พวกเราจะรับผิดชอบและจะรับความเสียงต่าง ๆ ของการบาดเจ็บใดๆ ของตน การเสียชีวิตและค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากการทํากิจกรรมดังกล่าวด้ วยความ
เต็มใจ ข้ าพเจ้ า/พวกเราจะรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึนต่อทรัพย์สินของข้ าพเจ้ า/พวกเรา และข้ าพเจ้ า/พวกเราจะยอมรับความเสียงของอุบตั ิเหตุหรื ออาการบาดเจ็บทีเกิดจากการละเลยของ
เพือนทีร่วมปี นผานีด้ วย
ข้ าพเจ้ ายื น ยั น ว่ า ข้ อมู ล ทุ ก อย่ า งที ได้ ให้ ไว้ ในเอกสารฉบั บ นี เป็ นความจริ งและถู ก ต้ อง เท่ า ที ข้ าพเจ้ าทราบและเชื อ และข้ าพเจ้ ารั บ ทราบว่ า จะมี เ พี ย งไคลมบ์ เ ซ็ น ทรั ลและ
สปอร์ ตส์ ฮั บ เท่ า นั น ที จะนํ า ข้ อมู ล ด้ านบนนี ไปใช้ ได้ ตามนโยบายการปกป้ อ งข้ อมู ล ส่ ว นตั ว (Personal Data Protection Policies)
.

เพือเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงลายมือชือในวันนี

สําหรับผู้สมัครทีมีอายุน้อยกว่า 18 ปี เท่านัน

ลายมือชือผู้สมัคร
(อายุ ปี ขนไปต้
ึ
องลงลายมือชือ)

ลายมือชือบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย

ชือผู้สมัครและเลขประจําตัวประชาชน

ชือและเลขประจําตัวประชาชน ของบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมาย

วันที

วันที

