
PKW Płocki Klub Wysokogórski
www.kwplock.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
SEKCJA WSPINACZKOWA

Imię i Nazwisko: ............................................................................................

Numer PESEL: .......................................................................................

Wiek:......... Data urodzenia:..............................

Oświadczenie: 

Ja  niżej  podpisany/a  oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  regulaminem  sekcji  wspinaczkowej  oraz

regulaminem ścianki wspinaczkowej.

Świadomy/a  zagrożenia  oświadczam,  iż  zobowiązuję  się  do  przestrzegania  w/w regulaminów oraz  poleceń

opiekunów sekcji wspinaczkowej, opiekunów ścianki wspinaczkowej ORLEN Arena i pracowników ORLEN Arena. 

Zobowiązuję się do nie wnoszenia żadnych roszczeń odszkodowawczych w przypadku powstania ewentualnych

uszczerbków na zdrowiu w wyniku nie przestrzeganiu w/w regulaminów i poleceń.

Brak subordynacji może stanowić podstawę do natychmiastowego wykluczenia z zajęć sekcji wspinaczkowej, a

także do usunięcia z terenu obiektu. 

Data i czytelny podpis *)

......................    ............................................

*) W przypadku wieku poniżej 18 roku życia oświadczenie podpisuje prawny opiekun uczestnika sekcji 
wspinaczkowej.

Data i czytelny podpis opiekuna:

......................    ............................................

telefon kontaktowy:

............................................

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  wyżej  wymienionych  danych  osobowych  przez  PKW  Płocki  Klub

Wysokogórski do celów realizacji projektu „Sekcja Wspinaczkowa”.

…………………………………………………………… 
(podpis uczestnika/prawnego opiekuna)

        PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU MIASTA PŁOCKA         



PKW Płocki Klub Wysokogórski
www.kwplock.pl

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 

SEKCJI WSPINACZKOWEJ – powyżej 18 roku życia

Płock, data:……………………………………

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój

wizerunek zarejestrowany podczas realizacji projektów realizowanych przez PKW.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w 

celu promocji i realizacji projektów PKW Płockiego Klubu Wysokogórskiego.

Oświadczenie moje ważne jest bezterminowo.

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

(imię i nazwisko uczestnika)                                   (podpis uczestnika )

        PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU MIASTA PŁOCKA         



PKW Płocki Klub Wysokogórski
www.kwplock.pl

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 

SEKCJI WSPINACZKOWEJ – poniżej 18 roku życia

Płock, data:……………………………………

Ja niżej  podpisany/a  oświadczam,  że  wyrażam zgodę na  umieszczanie  zdjęć  i  filmów zawierających

wizerunek  mojego  syna  /  córki  ……………………………………………............................................

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

zarejestrowany podczas realizacji projektów realizowanych przez PKW.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i 

wyłącznie w celu promocji i realizacji projektów PKW Płockiego Klubu Wysokogórskiego.

Oświadczenie moje ważne jest bezterminowo.

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

(imię i nazwisko / rodzica / opiekuna prawnego uczestnika)                                (podpis  rodzica / opiekuna prawnego)

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

(telefon kontaktowy rodzica / opiekuna prawnego)

        PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU MIASTA PŁOCKA         



PKW Płocki Klub Wysokogórski
www.kwplock.pl

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA 

SEKCJI WSPINACZKOWEJ – poniżej 18 roku życia

Płock, data:……………………………………

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że znany mi jest stan zdrowia mojego syna / córki 

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

i  nie  ma  zdrowotnych  przeciwwskazań  do  rekreacyjnego  uprawiania  sportu,  a  w  szczególności

wspinaczki.

Zobowiązuję  się  do  nie  wnoszenia  żadnych  roszczeń  odszkodowawczych  do  organizatora  sekcji

wspinaczkowej w sytuacji zatajenia chorób, które mogą spowodować ewentualne uszczerbki na zdrowiu

uczestnika.  W przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości  należy  skonsultować  stan  zdrowia  uczestnika  u

lekarza.

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

(imię i nazwisko / rodzica / opiekuna prawnego uczestnika)                                     (podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego)

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

(PESEL rodzica / opiekuna prawnego)

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

(telefon kontaktowy rodzica / opiekuna prawnego)

        PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU MIASTA PŁOCKA         



PKW Płocki Klub Wysokogórski
www.kwplock.pl

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA 

SEKCJI WSPINACZKOWEJ – powyżej 18 roku życia

Płock, data:……………………………………

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że znany mi jest mój stan zdrowia i nie ma zdrowotnych 

przeciwwskazań do rekreacyjnego uprawiania sportu, a w szczególności wspinaczki. 

Zobowiązuję  się  do  nie  wnoszenia  żadnych  roszczeń  odszkodowawczych  do  organizatora  sekcji

wspinaczkowej w sytuacji zatajenia chorób, które mogą spowodować ewentualne uszczerbki na zdrowiu

uczestnika.  W przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości  należy  skonsultować  stan  zdrowia  uczestnika  u

lekarza.

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

(imię i nazwisko uczestnika)                               (podpis uczestnika)

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

(PESEL uczestnika)

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

(telefon kontaktowy uczestnika)

        PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU MIASTA PŁOCKA         


	FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
	SEKCJA WSPINACZKOWA

