
WWW.SPORTBIZTOSITAS.NET                                         EUROP-ASSISTANCE, Emergency Number: +36 1 465 36 40 

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 hegyi-

mentő 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 (2. copy, Hill-rescue), 

Mit dem Formular benachrichtige ich die Behörden, dass ich an den Tagen  

(………….. Tag,………….. Montag …………….Jahr)  ---  (………….. Tag,………….. Montag …………….Jahr) 

an dem Gebiet von: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. an einem Off-

Piste-Tour teil nehme. Zeitpunkt der geplanten Ankunft an jedem Tag: ______:______ 

Ich verpflichte mich meine Ankunft an jedem Tag an den Behörden (selbst oder per Telefon) zu melden. Falls ich zurückkehre und das 

melde ich nicht, und die Behörden fangen mit der Rettung an, bin ich verantwortlich, die gesammte Summe der Rettung zu vergüten. 

Name:       Geburtsdatum: 

Adresse:        Nummer des Versicherungsvertrags: 

Telefon 1:      Telefon 2: 

Adresse und Telefon der Unterkunft: 

Diensthabender Offizier der Behörden in dem Zeitpunkt der geplanten Ankunft: (Name, Telefon): ………………………………………….……… 

Mit meinem Unterschrift bestaetige ich, dass ich alle Informationen von den Wetterkonditionen und dem aktuellen Lavinengefahr, sowie 

die Rufnummer der Rettungsbehörden kenne. 

Ich verfüge über alle nötigende sachliche Voraussetzungen, entsprechend meiner Versicherung, ich fühle mich faehig an einem Off-

Piste-Tour teilzunehmen. Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Versicherung mich an einem Tour beim Lavinengefahr nicht versichert. 

 

 

 

 

Behörden:                  Teilnehmer an Off-Piste-Tour: 

                     Unterschrift            Unterschrift 

 


