Oświadczenie Rodzica /Opiekuna Prawnego osoby niepełnoletniej
dotyczące uczestnictwa w zabawie urodzinowej
na Ściance Wspinaczkowej i Kręgielni
w Klubie Exodus Bilcza, ul. Marmurowa 62
w terminie ……………………………………………………………………………………………………………….......
/data i godzina zabawy urodzinowej/

Ja, niżej podpisany oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w zabawie urodzinowej
organizowanej na Ściance Wspinaczkowej /połączonej ze wspinaniem/ i Kręgielni w
Klubie Exodus Bilcza, ul. Marmurowa 62.
2. Zostałem poinformowany, że w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa,
wspinanie to sport niebezpieczny dla osób wspinających się lub postronnych,
stwarzający ryzyko utraty zdrowia lub życia.
3. Moje dziecko /podopieczny/ nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania
wspinaczki i jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Zostałem poinformowany, że odpowiadam za bezpieczeństwo mojego
dziecka/podopiecznego na terenie Klubu Exodus Bilcza podczas trwania zabawy
urodzinowej.
5. Moje dziecko uczestniczy w zabawie urodzinowej na Ściance Wspinaczkowej i
Kręgielni Exodus Bilcza na moją własną odpowiedzialność.
6. Zapoznałem się z Regulaminem Kręgielni i Regulaminem Ścianki Wspinaczkowej
Exodus Bilcza i w przypadku nie przestrzegania przez moje dziecko/podopiecznego
zasad tych Regulaminów, co przyczyniłoby się do powstania szkód u mojego
dziecka/podopiecznego, u osób trzecich lub na terenie Klubu Exodus Bilcza, jako
Rodzic/Opiekun Prawny ponoszę pełną odpowiedzialność.
7. Podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………..………………….
Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………….……….……
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego …………………………………………………………………….…
Dane do kontaktu z Rodzicem/Opiekunem Prawnym:
nr telefonu ………………………………………………………… e-mail ……………………………………………………….

Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z art. 6 ust. 1
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego przez EXODUS Sp. z o.o., Bilcza, ul.
Marmurowa 62, w celach związanych z zasadami korzystania ze Ścianki Wspinaczkowej i Kręgielni Klubu Exodus Bilcza.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne i że mam prawo dostępu i
poprawiania treści danych.

………………………………….
Miejscowość i data

………………………………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

