
Każdy uczestnik na miejscu zbiórki lub po przyjeździe do ośrodka musi obligatoryjnie posiadać wypełnione i
podpisane dokumenty: karta kolonijna (dotyczy wszystkich obozów) i Ankieta Malucha (w przypadku koloni dla

najmłodszych) oraz regulaminy uczestnictwa w poszczególnych zajęciach i zgody na udział w zajęciach (dotyczy obozów,
na których takie regulaminy i zgody są wymagane).

Prosimy o zapoznanie uczestników z treścią poniższych regulaminów i podpisanie wymaganych oświadczeń, jeśli chcecie,
aby Państwa pociechy mogły wziąć udział w poniższych zajęciach (oświadczenia dotyczą obozów, które mają w programie

przewidziane niżej atrakcje).

Z poważaniem i w trosce o Państwa największe Skarby,
Organizatorzy Obozu

(miejscowość)..................., dn. …...............................

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA UCZETNIKÓW SURVIVAL KIDS - RADOWO

W związku z wewnętrznymi regułami bezpieczeństwa ustalonymi przez Organizatora obozu, informujemy o obowiązku
zezwolenia rodzica lub opiekuna dziecka na uczestnictwo we wspinaczce na skrzynki. Z uwagi na ten fakt, prosimy o
wypełnienie oświadczenia. W przypadku braku wypełnionego oświadczenia Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału
w zajęciach programowych z wspinaczki na skrzynki.

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA

Oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, iż moje dziecko

….........................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zostanie dopuszczone do uczestnictwa w wspinaczce na skrzynki.

Oświadczam, iż jest mi wiadomym, że wspinaczka na skrzynki polega na  wspinaniu się na plastikowe skrzynie ustawiane
pionowo jedna na drugiej z zabezpieczeniem (w uprzęży i  kasku) oraz przy asekuracji  przez osobę z odpowiednimi
kwalifikacjami.

Oświadczam dodatkowo, że mam świadomość,  iż  jest to forma aktywności fizycznej obarczona ryzykiem zaistnienia
nieszczęśliwych wypadków, których wynikiem mogą być: siniaki, potłuczenia, otarcia, zwichnięcia stawów itp.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez moją/ mojego córkę / syna / podopieczną 
/podopiecznego /  i oświadczam, że w razie zaistnienia nieszczęśliwych wypadków podopieczny / podopieczna, nie będę 
wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie konsekwencji prawnych wobec sprawcy wypadku bądź 
jakiegokolwiek innego uczestnika wspinaczki na skrzynki.

….........................................................................................................................
(czytelny podpis rodziców / opiekunów)


