
OŚWIADCZENIE  RODZICÓW  (OPIEKUNÓW)  UCZESTNIKA  OBOZU 
 
DOT.:  ……………………………………………………………………………………………………… 

                                                                        (imię i nazwisko  uczestnika) 

IMPREZA:                                                                                                       TERMIN:   

 

1. Zgłaszając dziecko oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję następujące ustalenia: 

- Uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną, książeczkę zdrowia  

- Uczestnik ma obowiązek stosować się do regulaminu obowiązującego na obozie oraz poleceń kadry 

pedagogicznej,  

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i pieniądze oraz za rzeczy 

pozostawione przez Uczestnika podczas pobytu oraz w środkach transportu. Należy je oddać  

do depozytu wychowawcy/trenerowi/recepcji ośrodka,  

- Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania alkoholu, narkotyków, środków 

odurzających, palenia tytoniu. W przypadku podejrzenia posiadania lub spożywania powyższych  

środków wyrażam zgodę na badanie alkomatem lub testami narkotykowymi, 

- w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu lub rażącego postępowania Uczestnika w trakcie 

pobytu lub podróży może zostać podjęta decyzja o usunięciu go z obozu i odwiezienia do domu  

na koszt rodziców/opiekunów. Organizator nie zwraca kosztów niewykorzystanych świadczeń,  

- rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez Uczestnika oraz 

zobowiązują się do pokrycia wszystkich kosztów ewentualnych zniszczeń dziecka,  

- skrócenie pobytu lub niewykorzystanie części świadczeń z winy uczestnika wiąże się z brakiem 

możliwości zwrotu kosztów tych świadczeń.  

2. Wyrażam zgodę na czynny udział dziecka w obozie (dot. w szczególności realizacji programu  

i rekreacji ruchowej).  

3. Oświadczam, że jest mi znane ryzyko wynikające z uprawiania sportu: zapasy. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do celów związanych z prawidłową 

organizacją wypoczynku.  

5. Potwierdzam zapoznanie się z ofertą, warunkami uczestnictwa, regulaminem obozu, kartą 

kwalifikacyjną. 

6. Oświadczam, że moje dziecko nie posiada przeciwskazań zdrowotnych do udziału w obozie 

sportowym. 

 

Nadto oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących syna/córki uczestnictwa w obozie 
zapaśniczym organizowanym przez Wojciecha Antczaka. Przyjmuję do wiadomości istnienie ryzyka kontuzji, a 
w razie jej wystąpienia nie będę dochodził/a odszkodowania ani zadośćuczynienia od organizatora. 
 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej art.272 Kodeksu karnego za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy lub 
podstępne wprowadzenie w błąd, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem 
 
 

       ......................                                                                                    …................................ 
      (miejscowość, data)                                                                                         (podpis rodzica lub opiekuna) 

 


