
Formular asumare responsabilitate zbor cu balonul cu aer cald 

 

Subsemnatul, ….…………………………………………….…, recunosc si inteleg ca prin 
participarea mea la un zbor cu balonul cu aer cald voi fi expus la riscul inerent acestor 
activitati ce includ pregatirea, umflarea, lansarea balonului, zborul, aterizarea, strangerea 
balonului si intoarcerea la locul de lansare (numite colectiv activitati cu balonul cu aer cald). 
Inteleg ca, desi pilotul este calificat sa realizeze acest zbor, este imposibil pentru 
organizator/pilot sa ofere siguranta absoluta. De asemenea, inteleg si sunt de acord ca trebuie 
sa fiu responsabil in timpul zborului si sa urmez instructiunile si directivele date de echipajul 
balonului in aer si la sol, la lansarea si aterizarea balonului si inteleg ca facand altfel pot pune 
in pericol siguranta mea, a pilotului si a celorlalti pasageri. 

Inteleg ca pilotul nu are autoritatea de a evalua starea mea fizica si emotionala si declar pe 
propria raspundere ca nu am probleme psihice si/sau fizice de care sa am cunostinta care m-ar 
putea impiedica sa particip la un zbor cu balonul cu aer cald. Mi s-a comunicat si recunosc ca 
pentru activitatile mele cu balonul cu aer cald nu mi se vor acorda ingrijiri medicale in cadrul 
zborului, iar asigurarea mea medicala este singura care ar putea acoperi cheltuielile aferente 
acestor ingrijiri. Imi asum responsabilitatea completa si sunt de acord sa eliberez pe 
organizatorii XBalloon srl, reprezentantii, angajatii, partenerii, voluntarii, pilotii, echipajele, 
proprietarii balonului, proprietarii terenurilor unde se vor lansa/ateriza baloanele de orice 
raspundere pentru riscul ranirii, accidentarii, decesului, daunelor materiale rezultate inclusiv 
din actele de neglijență sau omisiuni ale oricarei alte persoane, dar fără a se limita la acestea, 
pe care le pot suporta in mod direct sau indirect in urma activitatilor mele cu balonul cu aer 
cald, asa cum au fost descrise mai sus. 

Afirm ca am peste 18 ani/sunt tutorele legal/parintele pasagerului minor si ca am dreptul sa 
semnez acest document in legatura cu minorul in cauza, al carui nume este trecut mai jos. In 
cazul pasagerilor minori, eu…………………………………………..…………..parinte sau 
tutorele legal al minorului………………………………..…………………….., recunosc 
riscul, asa cum este  descris mai sus, si imi asum responsabilitatea pentru participarea 
minorului mai sus mentionat la un zbor cu balonul cu aer cald, in conditiile prezentate mai 
sus.  

 

Semnatura pasager:  

Semnatura parinte/tutore daca pasagerul este minor: 

Telefon:  

Adresa: 

Data: 

 


