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IZJAVA O ODGOVORNOSTI 

S potrditvenim gumbom na koncu besedila izjavljam, se zavezujem, in se zavedam naslednjega:  

  

Izjavljam, da se športne dejavnosti, ki jo organizira Telovarna športne storitve, d.o.o., Scopolijeva ulica 

67, 1000 Ljubljana, matična številka: 8417954000 v prostorih F45 Bežigrad, Dunajska cesta 165, 1000 

Ljubljana (v nadaljevanju »F45«) udeležujem prostovoljno, na lastno željo. 

 

Zavedam se možnosti povečane nevarnosti poškodb, ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v 

izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe, vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti in navedeno 

povečano nevarnost sprejemam. 

 

Zavezujem se, da bom ravnal/a odgovorno in skrbno tako do sebe, kot do ostalih udeležencev vadbe 

F45 in bom aktivnosti prilagodil/a svojim sposobnostim. Če ne bom prepričan/a, da lahko posamezno 

aktivnost izvedem varno, aktivnosti ne bom izvedel/a. Prav tako bom upošteval svoje znanje, izkušnje 

in telesne zmožnosti, vključno s svojim zdravstvenim stanjem. 

 

Zavezujem se, da se bom z vsemi morebiti pisnimi, kot tudi ustnimi navodili trenerjev in osebja skrbno 

seznanil/a ter jih dosledno upošteval/a. Soglašam, da neposredni nadzor skladnosti mojega ravnanja z 

navodili ni potreben. 

 

Jamčim, da nisem (in v bodočih obiskih vadbe F45 ne bom) pod vplivom alkohola ali drugih nedovoljenih 

substanc, ali zdravil, ki vplivajo na psihofizične sposobnosti. Nimam bolezni, telesnih okvar ali stanj (npr. 

nosečnost), ki bi pri izvajanju dejavnosti v prostorih F45 pomenile nevarnost zame ali za druge. 

Izjavljam, da nimam težav s senzorno občutljivostjo.  

 

Po skrbnem razmisleku o svojih psihofizičnih sposobnostih prevzemam polno odgovornost za svoja 

ravnanja in posledice. 

 

Izjavljam in se strinjam, da osebje F45 ni odgovorno za žaljivo, neprimerno ali nezakonito vedenje drugih 

članv, strank in obiskovalcev prostorov F45 in sam/a prevzemam tveganje za nastanek škode v 

povezavi s prej navedenim.  

 

Seznanjen/a sem in se strinjam, da lahko osebje F45 od vsake osebe zahteva, da zapusti prostore F45, 

brez povračila stroškov članarin in vstopnin v naslednjih primerih: 

● če oseba krši navodila osebja / pravila F45 tudi po dvakratnem ustnem opozorilu osebja na 

spoštovanje pravil / navodil; 

● ob oceni osebja, da je oseba pod vplivom i) alkohola ali ii) nedovoljenih substanc ali iii) zdravil, 

ki vidno vplivajo na njeno sposobnost varnega izvajanja aktivnosti v F45; 

● če oseba v prostore F45 vnese predmet ali material ali snov, ki po oceni osebja lahko povzroči 

nevarnost za druge osebe ali naprave v prostorih F45 in je oseba ne odstrani po ustnem 

opozorilu osebja; 

● če oseba nima primerne opreme za varno izvajanje aktivnosti v F45. 

 

Strinjam se, da družba Telovarna d.o.o., Scopolijeva ulica 67, 1000 Ljubljana, za škodo, ki bi jo utrpel/a 

na sebi ali svoji lastnini, ne odgovarja. Zavezujem se, da v primeru poškodbe ali škode zoper osebje 

F45 oz. družbo Telovarna d.o.o. ne bom vložil/a tožbe oz. zahteval povrnitve škode v zunajsodnem 

postopku.  

 

Za resničnost podatkov v Izjavi o odgovornosti sprejemam polno odgovornost. 
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Strinjam se, da moje obveznosti, sprejete s sprejemom te izjave, veljajo za vse nadaljnje obiske 

prostorov F45 in da ni potrebe po vsakokratnem sprejemu izjave o odgovornosti.  

 

Potrjujem, da sem v celoti seznanjen/a z vsebino te izjave o odgovornosti, ki mi je po skrbnem branju v 

celoti razumljiva zato se z njo v celoti strinjam in jo sprejemam. 

     

  

 

 


