
Załącznik do Regulaminu 

 

Zgoda rodzica  

o zdolności do udziału dziecka w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Karpacza 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej –  

.......................................................................................................ur............................................                   

w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Karpacza. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala 

na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. Przyjmuję do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się  

z aktywnością ruchową i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, odniesienia obrażeń ciała 

i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.  

 

Zgłoszenie dziecka do uczestnictwa w turnieju oznacza, że Rodzic przyznaje i potwierdza,  

że rozumie, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem  

i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. W razie jakiegokolwiek urazu ciała dziecka, rodzic 

oświadcza, że nie będzie rościł żadnych praw względem organizatorów turnieju. Jednocześnie Rodzic 

oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu turnieju i jest świadomy jego postanowień. 

 

data .......................,       czytelny podpis ............................................... 

 

 

Zgoda rodzica  

o zdolności do udziału dziecka w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Karpacza 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej –  

.......................................................................................................ur............................................                   

w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Karpacza. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala 

na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. Przyjmuję do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się  

z aktywnością ruchową i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, odniesienia obrażeń ciała 

i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.  

 

Zgłoszenie dziecka do uczestnictwa w turnieju oznacza, że Rodzic przyznaje i potwierdza,  

że rozumie, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem  

i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. W razie jakiegokolwiek urazu ciała dziecka, rodzic 

oświadcza, że nie będzie rościł żadnych praw względem organizatorów turnieju.  Jednocześnie Rodzic 

oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu turnieju i jest świadomy jego postanowień. 

 

data .......................,       czytelny podpis ............................................... 


