Centrum Sportowo-Edukacyjne

Akademia Brykaczy, Wspinaczy i Gimnastyków
ul. Fiołkowa 15, 31-457 Kraków, tel. 124 105 142, biuro@skakanka.eu

INFORMACJA I OŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE BĘDĄ
UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH WSPINACZKI SKAŁKOWEJ Z INSTRUKTORAMI
CSE SKAKANKA
Polskie ustawodawstwo traktuje każdą formę uprawiania wspinaczki jako odmianę alpinizmu, zaliczanego do sportów
wysokiego ryzyka.
Wobec powyższego mogą go uprawiać osoby, które:
1.
2.
3.

ukończyły 18 rok życia,
ukończyły 16 rok życia – posiadające pisemną zgodę rodziców lub ustawowych opiekunów,
dzieci i młodzież do 16 roku życia – wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem instruktora lub ustawowego opiekuna,
posiadające pisemną zgodę rodziców lub ustawowych opiekunów.

Wspinaczka dzieci powinna mieć charakter nauki wspinania.
Wspinanie może być niebezpieczne! Wspinaczka zwłaszcza bez zachowania zasad bezpiecznej asekuracji może
doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji utraty zdrowia, a nawet życia wspinacza lub osób postronnych.

OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna: ................................................................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka: ...................................................................................................................................................................
Pesel/data urodzenia dziecka: .......................................................................................................................................................
Adres zamieszkania: .........................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: .........................................................................................................................................................................
Adres e-mail: .....................................................................................................................................................................................
Niniejszym oświadczam, że:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Wyrażam zgodę na udział ................................................ ....................................................
(imię i nazwisko dziecka)

w zorganizowanych zajęciach sportowych wspinaczki skałkowej prowadzonych przez instruktorów Centrum
Sportowo-Edukacyjnego SkakAnka w Krakowie.
Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, by moje dziecko uczestniczyło w zajęciach sportowych wspinaczki
skałkowej i się wspinało.
Zostałem poinformowany/ zostałam poinformowana, że odpowiedzialność za organizację zajęć
wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia i ich bezpieczeństwo w czasie wspinania w trakcie tych
zajęć ponosi instruktor wspinaczki.
Zostałem poinformowany/ zostałam poinformowana, że za bezpieczeństwo mojego dziecka w czasie zajęć
wspinaczki skałkowej odpowiada instruktor prowadzący, opiekun grupy lub opiekun ustawowy dziecka.
Zostałem poinformowany/ zostałam poinformowana, że w przypadku samodzielnej asekuracji dziecka przeze
mnie w skałach przejmuję pełną odpowiedzialność za wszelkie wypadki i kontuzje wynikające
z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa lub zaleceń instruktorów oraz oświadczam, że zostałem/am
przeszkolony/a z zakresu asekuracji wspinaczki skałkowej i wszelkie zasady asekuracji są mi znane i zrozumiałe.
Zostałem poinformowany/ zostałam poinformowana i zdaję sobie sprawę, że wspinanie to sport niebezpieczny,
stwarzający ryzyko utraty zdrowia lub życia dla osoby wspinającej się lub osób postronnych w przypadku
nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz, że możliwe są kontuzje i wypadki nawet w razie przestrzegania
szczególnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tej dyscyplinie sportu.

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Kraków, .............................
data
Anna Korzeniowska-Kacprzak
ul. Myczkowskiego 17/30
30-198 Kraków
NIP 945-124-46-48

.……………...................…………...
czytelny podpis
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