Creating knowledge. Inspiring action.

Deltagaravtal
Dessa Villkor utgör de rättsligt bindande villkoren för ditt deltagande i projektet FreshWater Watch (”Projektet”).
Projektet drivs och organiseras av Conservation Education & Research Trust (arbetsnamn: Earthwatch Institute
(Europe)) (”Bolaget”, ”oss” eller ”vi”) eller någon av våra lokala Projektpartner. Om du är under 18 år måste detta
avtal läsas och undertecknas av vuxen.
Ansvarsförklaring:
Oavsett vad som framkommer i den information och de villkor du får inför ett arrangemang, innebär aktiviteterna
vissa risker. Earthwatch och/eller våra lokala Projektpartner har vidtagit alla rimliga åtgärder för att minska riskerna
för deltagarna. Detta kan inbegripa (men är inte begränsat till) riskbedömningar, planer för incidenthantering samt
utbildning och anvisningar för hur utrustning ska användas. Alla deltagare måste följa de säkerhetsinstruktioner
som ges (av fältpersonal, online eller i dokumentation för utrustning) och bete sig på ett sätt som minimerar
riskerna för dem själva och övriga inblandade i Projektet.
Du kan bli engagerad i projektet på flera olika sätt, exempelvis genom insamling av forskningsdata, deltagande i ett
en-dagars utbildningsprogram, deltagande i en praktisk demonstration av forskningstekniker och/eller
datainsamling på egen hand utan direkt överinseende av Earthwatch eller någon annan. Earthwatch (eller den
lokala Projektpartnern) kan ge dig ett kit för datainsamling. Du har själv ansvaret att läsa och förstå instruktionerna
som medföljer kitet innan du använder det första gången (eftersom du ensam har ansvaret för ditt kit och
användningen av det). Om du har frågor som gäller användningen av kitet eller hur du ska utföra dina uppgifter ber
vi dig kontakta Earthwatch (eller lokal Projektpartner).
Det ingår i Projektets natur att du kan utsättas för mindre risker när du samlar in prover. Detta inbegriper (men är
inte begränsat till) risker som är förknippade med att vistas i naturen och nära vattendrag, till exempel vilda djur,
farliga växter, ogynnsam väderlek och utmanande terräng. Genom att underteckna detta avtal bekräftar du att du
förstår att sådana risker, i extrema och osannolika fall, kan leda till dödsfall, skador, sjukdomar eller
funktionsnedsättningar, och du tar själv på dig allt ansvar för de aktiviteter du utför i samband med Projektet,
oavsett om de nämns här ovan eller ej. När du arbetar utan överinseende av Earthwatch eller en Projektpartner
måste du själv avgöra vilka aktiviteter och handlingar som är rimliga och lämpliga. Du har själv ansvaret för att fatta
beslut om din säkerhet och avgöra om omständigheterna för aktiviteten är säkra.
Personer under 18 år och sårbara vuxna måste medföljas av förälder/förmyndare/god man som tar fullt ansvar för
deras hälsa, säkerhet och välmående vid varje tidpunkt och som har läst och undertecknat avtalet och
säkerhetsinstruktionerna.
Genom att delta i projektet FreshWater Watch går du med på att för all framtid och i den omfattning lagen tillåter
det hålla Bolaget och dess Projektpartner skadeslösa med avseende på varje krav, anspråk eller talan som riktas
mot dem enskilt eller gemensamt till följd av ditt deltagande i Projektet.
Arbetet med Projektet kan vara långvarigt och pågå under många år. Detta dokument gäller för alla Earthwatchaktiviteter du deltar i under den tiden. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande genom att kontakta oss
(se nedan).
Du kan ladda ned denna ansvarsbefrielse nu eller senare från sidfoten på webbplatsen FreshWater Watch.
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