Oświadczenie uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika
Oświadczam, iż szczegółowo zapoznałem się z treścią Regulaminu Licencjonowanej
Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej Snow4Fun w Szklarskiej Porębie, nie mam w
związku z tym żadnych pytań ani wątpliwości, a ponadto wyrażam świadomą zgodę
na udział ……………………………………………… (imię i nazwisko uczestnika) ur.
……………..…….
(data
urodzenia
uczestnika)
w
zajęciach/szkoleniu
…………………………………………………………………………..…………. organizowanych przez
Szkołę Snow4Fun.
Oświadczam ponadto, iż jestem w pełni świadomy, iż udział w zajęciach, szkoleniach
i ski tour i skki trikke organizowanych przez Szkołę Snow4Fun, a także przebywanie
dzieci na Zimowym Placu Zabaw, oraz korzystaniem z przenośnika taśmowego
zawsze wiąże się z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka. Ryzyko to związane jest
między innymi z możliwością wystąpienia błędu uczestnika lub osób trzecich
znajdujących się na stoku/trasie, ale też z działaniem nieprzewidywalnych sił natury,
ryzykiem nagłej zmiany pogody, niezależnymi od Snow4Fun warunkami na
stoku/trasie, wadliwością sprzętu uczestnika i nieprawidłowym jego doborem (czego
Snow4Fun nie sprawdza i nie ponosi za to odpowiedzialności), a także innymi
trudnymi do przewidzenia czynnikami. Nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia
wypadku skutkującego doznaniem poważnego urazu zagrażającemu zdrowiu i życiu
uczestnika. Uczestnik lub jego opiekun prawny obowiązany jest do niezwłocznego
zgłaszania instruktorowi, jeśli z jakiegokolwiek powodu chcieliby zmienić sposób
wykonywania danego ćwiczenia, przerwać jego wykonywanie lub zakończyć zajęcia
w danym dniu, w tym z powodu lęku przed wykonaniem danego ćwiczenia,
niezadowolenia ze sposobu prowadzenia zajęć albo niezadowolenia z warunków
panujących w miejscu odbywania się zajęć, szkoleń, ski tour, skki trikke i przenośnika
narciarskiego i na Zimowym Placu Zabaw.
Snow4Fun nie zapewnia opieki dzieciom korzystającym z Zimowego Placu Zabaw.
Odpowiedzialność za dziecko ponosi w takim przypadku jego opiekun prawny, który
podejmuje decyzję, czy dziecko posiada wystarczające warunki i umiejętności, aby
korzystać z urządzeń i sprzętów dostępnych na Zimowym Placu Zabaw, a także o
sposobie tegoż korzystania.
Oświadczam, iż po stronie uczestnika nie zachodzą żadne przeciwskazania do udziału
w szkoleniu/kursie, w tym jakiekolwiek problemy zdrowotne, obniżenie sprawności
psychomotorycznej, a także inne przeciwwskazania, o których mowa w Regulaminie.
……………………….……………………………………………………………………….
data i czytelny podpis uczestnika lub jego opiekuna prawnego
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