
 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ  
PEŁNIĄCEJ OPIEKĘ NAD OSOBĄ DO LAT 16 

UŻYTKUJĄCĄ SZTUCZNĄ ŚCIANKĘ WSPINACZKOWĄ  
w hali sportowej MOSIR przy ulicy Urszuli 22 w Zielonej Górze   

zwanej dalej „Sztuczną ścianką” 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych by mój podopieczny 
 
IMIĘ I NAZWISKO:  ……………………………………………………………………….. Data urodzenia:………………………  

(osoby do 16 roku życia) 
 

uprawiał/a wspinaczkę. 
Ukończony kurs wspinaczkowy ( TAK /NIE ) 
 
1. Zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu ścianki wspinaczkowej w hali sportowej MOSIR przy ulicy 
Urszuli 22 w Zielonej Górze oraz Regulaminu Obiektu i zobowiązuję się przestrzegać ich zapisów.  
2. Zostałem/am poinformowany/a i zdaję 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. Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie Sztucznej ścianki w hali sportowej MOSIR. 

TAK NIE 
Oświadczam, że zostałem/am przeszkolony/a z zasad bezpiecznej 
asekuracji „z dołem” i zasad bezpiecznego wspinania. Znam zasady 
asekuracji i potrafię asekurować. 

TAK NIE 
Oświadczam, że zostałem/am przeszkolony/a z zasad bezpiecznej 
asekuracji „na wędkę” i zasad bezpiecznego wspinania. Znam zasady 
asekuracji „na wędkę” i potrafię asekurować „na wędkę”. 

TAK NIE 
Oświadczam, że nie potrafię asekurować, w związku z czym, nie będę 
asekurować innych.  

Przyjmuję pełną odpowiedzialność za poniesione wypadki i kontuzje dziecka wynikające z ryzyka wspinaczki 
bądź nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie pełną 
odpowiedzialność za dobór osoby asekurującej. Jest mi wiadomo, że wspinaczka jest sportem niebezpiecznym 
i nawet na sztucznym obiekcie możliwe są kontuzje, w związku z powyższym przyjmuję do wiadomości, iż 
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ćwiczący powinien wykupić we własnym zakresie. 
Zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Klubu Wysokogórskiego w Zielonej Górze i jego członków oraz MOSiR-u 
i jego pracowników. Moja zgoda obowiązuje przez cały czas istnienia Sztucznej ścianki wspinaczkowej w hali 
sportowej MOSIR-u, aż do jej pisemnego odwołania.  
 
 Data……………………..  Podpis ………………………………. 
 
DANE OSOBY PEŁNOLETNIEJ:  
(prosimy o uzupełnienie DRUKOWANYMI literami):  
 
IMIĘ I NAZWISKO:………………………………………………………  

Telefon kontaktowy:……………………………………………………….  

Data urodzenia:……………………………………......................... 

Ukończony kurs wspinaczkowy ( TAK /NIE )  
 
Oświadczam, że wszelkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym i 
niczego nie zataiłam/łem z tego, co jest mi wiadome. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu przez Klub 
Wysokogórski Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Stroma 4, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zm) wyłącznie w celu korzystania ze 
ściany wspinaczkowej. 
 
Data i podpis: …………………………………………………………... 


