
 

 

Oświadczenie osoby poniżej 18 roku życia. 

Oświadczam, że: 

1. ………………………………(imię i nazwisko dziecka) nie ma przeciwwskazań do 

uprawiania wspinaczki. 

2. Zostałem poinformowany/ zostałam poinformowana i zdaje sobie sprawę, że w 

przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, wspinanie to sport 

niebezpieczny, stwarzający ryzyko utraty zdrowia lub życia dla osoby wspinającej 

się lub osób postronnych. 

3. Zapoznałam/-em się z regulaminem ścianki wspinaczkowej. 

4. Zgadzam się na samodzielne korzystanie ze ścianki wspinaczkowej w/w dziecka.  

W przypadku gdy dziecko jest poniżej 16 roku życia  biorę pełną 

odpowiedzialność za jej/jego bezpieczeństwo na terenie obiektu.                 

  Data                                                           Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

   ……………………..                                                               ………………………  

1. Zapoznałam/-em się z regulaminem ścianki wspinaczkowej, zobowiązuje się do 

jego przestrzegania. 

2. W sytuacji w której nie potrafię asekurować zobowiązuje się do wspinaczki 

TYLKO pod opieką operatora ścianki lub innej osoby zaakceptowanej przez 

operatora. 

  Data                            Podpis Osoby pow.16 lat korzystającej ze ścianki wspinaczkowej 

 
   ……………………..                                                              ……..……………………… 

DANE RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA 

IMIĘ I NAZWISKO  

PESEL LUB 

NR DOW. OS. 

 

DANE OSOBY PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA 

IMIĘ I NAZWISKO  

DATA URODZENIA  

Ja, niżej podpisany oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z art. 

24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. z 
siedzibą w Płocku, Pl. Celebry Papieskiej 1, zwanej dalej  MOSiR; 

 przekazane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji oraz wypożyczania 
sprzętu wspinaczkowego na terenie ścianki wspinaczkowej; 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 

 podanie jednostce danych osobowych jest dobrowolne. 

Niniejszym udzielam zgody MOSIR Płock Sp. z o.o.  na gromadzenie danych osobowych, znajdujących się w 
Oświadczeniu osoby pełnoletniej w celu związanym z zapoznaniem się z regulaminem, wypożyczeniem 

sprzętu wspinaczkowego i ryzykiem użytkowników ścianki wspinaczkowej.  

     Data                                                                               Podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

  ……………………..                                                               ……………………… 


