Oświadczenie rodzicielskie
My, niżej podpisani rodzice(opiekunowie)............................................................................................. urodzonego/urodzonej
(Imię i nazwisko dziecka)

wyrażamy zgodę, aby nasz syn/nasza córka brał/a udział w zajęciach paintballowych organizowanych przez Jutsu Sport w
ramach biwaku, obozu sportowego.
Jednocześnie oświadczamy, iż jesteśmy świadomi, że gry paintballowe polegają na oddawaniu przez uczestników strzałów
do siebie (symulacja walki) z markerów o napędzie pneumatycznym, kulkami z żelatynową farbą. Jest nam również
wiadomym, że używane przez uczestników markery są napędzane sprężonym powietrzem i wyrzucają żelatynową kulkę z
prędkością do 90 m/s, na odległość do 100 m, także seriami.
Oświadczamy dodatkowo, że mamy świadomość, iż uczestnictwo w zajęciach paintballowych jest obarczone ryzykiem
zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, takich jak potłuczenia, otarcia, zwichnięcia, złamania, a w skrajnych przypadkach
kontuzji w wyniku których może dojść do poważnego uszkodzenia ciała.
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez naszego syna/córkę i oświadczamy, że w razie
zaistnienia wypadku, nie będziemy wnosić roszczeń odszkodowawczych, ani wnosić o zastosowanie jakichkolwiek
konsekwencji prawnych i finansowych wobec organizatora zajęć, sprawcy wypadku bądź jakiegokolwiek innego uczestnika
zajęć paintballowych w ramach biwaku , obozu sportowego.
Zajęcia paintballowe prowadzone są przez wykwalifikowanego i przeszkolonego do zajęć paintballowych pracownika .

……………………………………………………………………………
Data: …………………………………………………………………….
Czytelny podpis Rodziców/Opiekunów:

REGULAMIN PARKU LINOWEGO
•
Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych.
•
Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność. Wchodząc na przeszkody
parku linowego należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie
sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko.
•
Trasy przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 150 cm wzrostu, pozostałe osoby
mogą mieć problemy z wpięciem się do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach. Wyjątkiem są
trasy przygotowane specjalnie dla dzieci, na nich asekuracja została dostosowana dla osób o wzroście
nie mniejszym niż 110 cm.
•
Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 150 cm z trasy dziecięcej jest możliwe, ale należy
wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Asekuracja na takiej trasie jest na wysokości przystosowanej
dla dzieci. Zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 150
cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć się o elementy przeszkody.
•
Na trasach parku z asekuracją własną (z uprzężami) Dzieci w wieku do 6 lat muszą korzystać z
parku linowego razem z instruktorem lub inną osobą dorosłą, dzieci w wieku 6 - 8 lat muszą korzystać
z parku linowego z ciągłym dozorem wzrokowym.
•
Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się i
zaakceptowaniu regulaminu, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w Parku Linowym. Osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych na skorzystanie z atrakcji parku linowego.
•
Dla osób, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz
korzystania z atrakcji w Parku Linowym.
•
Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą zapoznać się z regulaminem, zaakceptować
go oraz podpisać oświadczenie,
•
Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora
Parku.
•
Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą
zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
•

Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.

……………………………………..
miejsce, data
ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam zgodę na udział nieletniej osoby, ……………………………………………………………. pozostającej
pod moją prawną opieką, na uczestnictwo w programie parku linowego dnia …………………………….
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem parku oraz w pełni go respektuję, ponosząc pełną
odpowiedzialność za zachowanie w/w osoby na terenie parku.

…………………………………………………………………..
Czytelny podpis opiekuna ,

