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__________________________________________________________________________________________________ 

Proszę o wydrukowanie i odpowiednie wypełnienie formularza oraz o złożenie na nim czytelnego podpisu. 
Oświadczenie powinno zostać przekazane przewodnikowi/instruktorowi przed rozpoczęciem imprezy. 

Brak oświadczenia uniemożliwi wzięcie udziału w imprezie. 

 

 

______________________,dn. ______________ 

 

 

________________________________________    _______________________ 

 

________________________________________    _______________________ 

 

________________________________________    _______________________ 

imię i nazwisko        Pesel 

 

OŚWIADCZENIE 
 

1. Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i jest świadomy faktu, że aktywność w terenie o charakterze górskim, 

w której bierze udział w ramach zawartej umowy, niesie naturalne ryzyko zachorowania, zranienia czy śmierci, 

nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa. Uczestnik potwierdza, że akceptuje 

owo ryzyko i bierze na siebie odpowiedzialność z tego wynikającą. 

2. Uczestnik oświadcza, że dołożył starań, by sprawdzić swój stan zdrowia oraz kondycję psychofizyczną oraz 

potwierdza, że jest zdolny do udziału we wszystkich elementach przewidzianych przez program imprezy 

szkoleniowej. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Przewodnika/Instruktora o wszelkich stałych anomaliach 

stanu swojego zdrowia (niepełnosprawnościach, chorobach przewlekłych, etc., w tym ciąży); taka informacja ma 

być załącznikiem towarzyszącym niniejszemu Oświadczeniu i będzie stanowić podstawę zakwalifikowania do 

udziału w imprezie, bądź odstąpienia od zawarcia kontraktu. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do powiadamiania Przewodnika/Instruktora przed rozpoczęciem imprezy o wszelkich 

zmianach stanu zdrowia zaistniałych po złożeniu niniejszego oświadczenia (a przed zakończeniem imprezy). 

5. Uczestnik oświadcza, że podczas działań w terenie będzie dokładnie stosować się do wszelkich poleceń 

Przewodnika/Instruktora oraz że są mu znane podstawowe zasady zachowywania się w terenie górskim. 

6. Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu całego wypożyczonego mu sprzętu, a w razie jego utraty, zagubienia lub 

porzucenia zobowiązuje się do ekwiwalentnego zwrotu kosztów. 

7. Uczestnik oświadcza, że w trakcie trwania imprezy będzie skutecznie ubezpieczony w zakresie OC oraz NNW 

i w razie wypadku lub incydentu, pociągającego opłaty z tytułu akcji ratowniczej i/lub pomocy medycznej, koszty te 

pokryje jego ubezpieczyciel. 

8. Uczestnik oświadcza, że został zapoznany się z Regulaminem Świadczenia Usług, programem imprezy oraz 

warunkami uczestnictwa. Uczestnik wyraża zgodę na przedstawiony mu program i obowiązujące zasady. 

9. Uczestnik zapoznał się w z informacją o zasadach gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych i akceptuje te 

zasady. 

10. Uczestnik zobowiązuje się do uregulowania całej należności ustalonej w umowie nie później niż w dniu rozpoczęcia 

imprezy. 

 

Podpis(y) Uczestnika/Uczestników 


