OFF-Piste Nyomtatvány (1. példány, túrázó), Az alábbiakban szeretném tájékoztatni az illetékes hegyi-mentő szerveket!
Az alábbi napokon, (………….. év,………….. hó …………….nap) --- (………….. év,………….. hó …………….nap)
a(z) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. helyszínen
(pontosan), OFF-Pist (FREERIDE ) tevékenységet fogok folytatni. A várható visszaérkezések időpontja naponta ______:_______.
Visszaérkezésemet köteles vagyok naponta (személyesen, telefonon) lejelenteni. Amennyiben a túráról visszaérkeztem, de azt nem
jelentettem le és megkezdték a keresést, a keresés teljes költsége engem terhel.
Név:

Születési idő:

Lakcím:

Biztosítási kötvényszám:

Telefon 1:

Telefon 2:

Szállás neve, címe, telefonszáma:
Hegyi mentő szolgálat elérhetősége a várható érkezés(ek) időpontjában: (név, telefon): …………………………………………………….………
Aláírásommal igazolom, hogy az időjárási körülményekről és az aktuális lavina veszélyről tájékozódtam, továbbá ismerem a helyi hegyimentő szolgálat elérhetőségét. Rendelkezem minden olyan tárgyi feltétellel, melyet a biztosításom előír, magamat alkalmasnak találom,
hogy Off-Pist tevékenységet végezzek. Tudomásul veszem, hogy lavinariasztás idején történt túrázást nem biztosít a biztosításom.

Hegyi mentő szervezet részéről:

A túrán résztvevő személy részéről:

aláírás

aláírás

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFF-Piste Blank (2nd copy, mountain rescue), I inform the competent mountain rescue organs about the following!
On the following days, (………….. day,………….. month …………….year) --- (………….. day,………….. month …………….year)
in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. as locality
(exactly), I will do OFF-Piste (FREERIDE) activity. Time of expectable returns each day: ______:_______.
I am bound to report my return (personally, via telephon)each day. In so far as I returned from the tour, but I do not report this and the
search had already begun, I will be encumbered with the full cost of the search.
Name:

Date of birth:

Address:

Number of insurance policy:

Telephone 1:

Telephone 2:

Name, address and telephone number of the accommodation:
Availability

of

the

mountain

rescue

service

in

the

time

of

the

expectable

return(s):

(name,

telephone):

…………………………………………………….……………………………………………
I certify under my own hand that I got a line on the weather conditions and the current avalanche danger and I know the availability of
the local mountain rescue service. I have all the material conditions specified in my insurance, I find myself fit for doing Off-Piste activity. I
take notice of the fact that my insurance does not cover the touring during the time of avalanche-alarm.

On behalf of the mountain rescue organ:
signature

WWW.SPORTBIZTOSITAS.NET

On behalf of the participant on the tour:
signature

EUROP-ASSISTANCE, Emergency Number:

+36 1 465 36 40

