
Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.                                                                                              ul. Obwodnica 8; 42-600 Tarnowskie Góry

OŚWIADCZENIE DLA OSOBY W WIEKU 16 – 18 LAT,
KTÓRE CHCĄ KORZYSTAĆ ZE SZTUCZNEJ ŚCIANY WSPINACZKOWEJ

Ja, niżej podpisany/a:

Nazwisko i Imię osoby w wieku 16-18 lat

- -

Data urodzenia

Ulica

-

Kod pocztowy i Miejscowość  

Telefon kontaktowy 

oświadczam, że:
1. Zostałem/am poinformowany/a i zdaję sobie sprawę, że wspinanie to sport niebezpieczny, stwarzający ryzyko utraty zdrowia lub

życia dla osoby wspinającej lub osób postronnych.
2. Przeczytałem/am i zrozumiałem/am treść Regulaminu ścianki wspinaczkowej obowiązującego w AIG S.A. w Tarnowskich Górach.
3. Zobowiązuje się przestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminów oraz poleceń instruktora.
4. Nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinaczki.
5. Zostałem/am przeszkolony/a lub/i zaliczyłem/am egzamin z asekuracji i zasad bezpiecznego wspinania. Znam zasady asekuracji i

potrafię asekurować. 
6. Ponoszę odpowiedzialność za wypadki wynikające z nieprzestrzegania zasad wspinania, regulaminów i poleceń instruktora.
7. Mam  świadomość,  że  korzystając  z  własnego  sprzętu  do  wspinania  czynię  to  na  własną  odpowiedzialność  i  ponoszę  pełną

odpowiedzialność za jego sprawność.
8. Posiadam ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

UKOŃCZONY KURS WSPINACZKOWY TAK / NIE (podać rok i miejsce)  ……....……………………………………………..

Miejscowość, data  …………………………. Czytelny podpis  .………………………...

DANE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY W WIEKU 16 – 18 LAT:

Nazwisko i Imię

- -

Data urodzenia

Ulica

-

Kod pocztowy i Miejscowość 

Telefon kontaktowy 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO OSOBY W WIEKU 16 – 18 LAT:
Niniejszym oświadczamy, że zgadzamy się na wspinanie na sztucznej ścianie wspinaczkowej naszej/go córki/ syna: 

Nazwisko i Imię dziecka 

- -

Data urodzenia dziecka

a, także udział w zajęciach wspinaczkowych prowadzonych przez instruktorów z AIG S.A. przy ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach.
Przejmujemy  odpowiedzialność  za  wszelkie  wypadki  i  kontuzje  wynikające  z  nieprzestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  oraz  zaleceń
opiekujących się obiektem instruktorów. Jest nam wiadomo, że wspinaczka jest sportem niebezpiecznym i nawet na sztucznym obiekcie
możliwe  są  kontuzje,  w  związku  z  powyższym  przyjmujemy  do  wiadomości,  iż  ubezpieczenie  naszego  dziecka  od  następstw
nieszczęśliwych wypadków powinniśmy wykupić we własnym zakresie. Oświadczamy, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych by nasze
dziecko korzystało ze ścianki wspinaczkowej i wspinało się. Zapoznaliśmy się z regulaminem ścianki wspinaczkowej AIG S.A.

Miejscowość, data  …………………………. Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego  .………………………...


