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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA IMPREZY
Jako uczestnik imprezy rekreacyjnej organizowanej przez FHU POLPLAST-ST Marzenę Mitręga oświadczam, że:
1.

Zapoznałem się z Regulaminem przebiegu imprezy, w pełni go akceptuję i zobowiązuję się do jego
sumiennego przestrzegania w trakcie trwania imprezy.

2.

Zapoznałem się z Programem imprezy oraz formą jej prowadzenia i je akceptuje. Przyjmuję do wiadomości, że
zajęcia prowadzone w ramach imprezy mogą odbywać się również w plenerze podczas niesprzyjających
warunków pogodowych.

3.

W trakcie imprezy zobowiązuję się rzetelnie wykonywać polecenia Organizatora imprezy, Instruktorów
lub osób przez nich upoważnionych.

4.

Zostałem poinformowany przez Organizatora imprezy o ryzykach związanych z uczestnictwem w imprezie,
w szczególności o ryzykach dla mojego zdrowia i życia związanych z czynnym udziałem w imprezie,
aktywnością ruchową, wysiłkiem fizycznym, poruszaniem się w trudnym terenie oraz obcowaniem z dziką
przyrodą.

5.

Zaznajomiłem się z przeznaczeniem i instrukcjami posługiwania się ostrymi narzędziami. Jednocześnie
przyjmuję do wiadomości, że Organizator imprezy nie odpowiada za niestosowanie się do powyższych
instrukcji oraz niezgodne z przeznaczeniem lub istniejącym zakazem posługiwanie się ostrymi narzędziami,
takimi jak np. nóż, maczeta, siekiera, bagnet.

6.

Zobowiązuję się do dbania o powierzony mi sprzęt oraz przyjmuję odpowiedzialność za jego ewentualne
uszkodzenie lub zniszczenie.

7.

Przyjmuję do wiadomości, że mogę w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w imprezie. O mojej
rezygnacji zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Organizatora imprezy oraz Instruktorów.
Rezygnacja z uczestnictwa nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu przez Organizatora wynagrodzenia
uiszczonego przez Klienta.

8.

Jestem w pełni zdrów i nie istnieją żadne przeciwwskazania dla mojego uczestnictwa w imprezie.

9.

Zażywam / Nie zażywam* leków mających wpływ na moje funkcjonowanie, szybkość reakcji oraz
samopoczucie. Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić każdego z Instruktorów prowadzących zajęcia
w ramach organizowanej imprezy o powyższym fakcie.

10.

Jestem / Nie jestem* uczulony na pyłki lub ukąszenia owadów. Jednocześnie zobowiązuję się powiadomić
każdego z Instruktorów prowadzących zajęcia w ramach organizowanej imprezy o powyższym fakcie.

11.

Przyjmuję do wiadomości, że Organizator imprezy nie opowiada za zniszczenie lub zagubienie prywatnych
przedmiotów, będących w posiadaniu Uczestników, podczas lub w związku z wykonywaniem zadań w czasie
imprezy.

12.

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na publikację zdjęć wykonanych podczas realizacji zadań w ramach
organizowanej imprezy. Jednocześnie zobowiązuję się nie używać telefonu podczas trwania imprezy,
z wyjątkiem alarmowania o wypadkach, wykorzystywania telefonu wyłącznie do wykonywania zdjęć lub
w trakcie czasu wolnego.

13.

Jestem / Nie jestem* w ciąży.** Jednocześnie w przypadku ujawnienia okoliczność wskazujących na bycie
w ciąży zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym Organizatora imprezy oraz Instruktorów.
Przyjmuję do wiadomości, że uczestnictwo w imprezie może przyczynić się do zwiększenia ryzyka lub
w skrajnych przypadkach spowodować poronienie albo ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu.
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* niepotrzebne skreślić
** dotyczy wyłącznie kobiet
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