
 
 
СВАКИ ПЛАНИНАР И РЕКРЕАТИВАЦ УЧЕСТВУЈЕ НА АКЦИЈИ НА СПОСТВЕНУ ОДГОВОРИНОСТ. 
СВОЈОМ ПРИЈАВОМ И ПРИСУСТВОМ НА АКЦИЈИ ПРИХВАТА ИЗЈАВУ О РИЗИЦИМА И 
ПРЕУЗИМАЊУ ОДГОВОРНОСТИ, а која следи у даљем тексту: 
 
 
   
                              ИЗЈАВА О РИЗИЦИМА И ПРЕУЗИМАЊУ ОДГОВОРНОСТИ 
  
 
 Ја, учесник/ца планинарске акције коју води Драгана Рајбловић испред Спортског клуба Алти, разумем 
да ова планинарска тура укључује одређене ризике од повређивања која могу бити опасна по живот, здравље и 
телесни интегритет. Такође, разумем, да се одласци на планинарску туру могу изводити на местима која су 
временски или по удаљености или обоје, удаљена од места где се може брзо и адекватно пружити медицинска 
помоћ.  
 Разумем и сагласан/сагласна сам да ни мој водич планинарске туре, ни организатор туре, ни било ко од 
њихових запослених, службеника, агената или уговорника (у даљем тексту «искључене стране») не могу бити 
одговорни за било коју повреду, за смрт или неке друге, мени лично, мојој породици, родбини или 
наследницима нанесене штете, које могу настати мојим учествовањем у овој планинарској тури, због моје 
немарности или више силе.  
 Буде ли ми допуштено учествовање на овој планинарској тури, за коју сам примио/ла детаљан програм, 
својевољно прихватам све са тим повезане ризике, без обзира на то да ли су они предвидиви или непредвидиви, 
а који могу произаћи мојим приступањем тури. 
 Истовремено изјављујем, да ја лично нећу, али нити моја породица, наследници или пуномоћници 
подизати ма какве правне захтеве против водича и организатора планинарске туре.  
 Познато ми је да је планинарска тура физички напорна активност и да ћу се у току ове активности 
напрезати, те изричито изјављујем да прихватам ризике од повреде, погоршања здравственог стања или болести 
које могу наступити услед оптерећења и слично и да горе наведена лица и организацију не сматрам 
одговорнима за то.  
 Водича туре сам информисао(ла) о аспектима свог здравственог стања и психо-физичке припремљености 
које могу бити од утицаја на моје учествовање на тури. 
 
 Изјављујем да ћу током планинарске туре бити иза водича са осталим учесницима акције. Уколико се 
деси да идем испред, без дозволе водича и изгубим се, или на било који други начин     одем у другом, мени 
жељеном правцу, то чиним на сопствену одговориност и дужан/дужна сам да сам/а себи обезбедим 
превоз/повратак у место становања.  
 Изјављујем да прихватам све што овде пише и наведено је, и без мог потписа, већ самим     мојим 
учествовањем на планинарској акцији Спортског клуба Алти. 
 
 
 
ЈА, ОВОМ ИЗЈАВОМ ИСКЉУЧУЈЕМ            Драгана Рајбловић 
                                                                                (Име и презиме водича планинарске туре) 
 
ВОДИЧА ПЛАНИНАРСКЕ ТУРЕ, ОРГАНИЗАТОРА ПЛАНИНАРСКЕ ТУРЕ И СВА ГОРЕ СПОМЕНУТА 
ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА ИЗ БИЛО КАКВЕ ОДГОВОРНОСТИ У СЛУЧАЈУ БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ ШТЕТЕ, 
ШТЕТЕ ИМОВИНЕ, ПОВРЕДЕ ИЛИ ПОГОРШАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА, КОЈЕ ЗА МЕНЕ И МОЈЕ 
ПРАВНЕ НАСЛЕДНИКЕ МОГУ НАСТУПИТИ МОЈИМ УЧЕСТВОВАЊЕМ У ПЛАНИНАРСКОЈ ТУРИ И 
МОЈОМ КРИВИЦОМ. 
 ИСЦРПНО САМ СЕ ИНФОРМИСАО (ЛА) И ПРОЧИТАО (ЛА) ОВУ ИЗЈАВУ О ИСКЉУЧИВАЊУ ОД 
ОДГОВОРНОСТИ, ПРЕ НЕГО ШТО САМ У СВОЈЕ И ИМЕ СВОЈИХ НАСЛЕДНИКА, УЧЕСТВОВАЊЕМ НА 
АКЦИЈИ, АУТОМАТСКИ ПРИХВАТИО (ЛА) ИСТУ. 


