Oświadczenie Uczestnika Zajęć Treningowych
Załącznik nr 2 do Umowy o udział
w zajęciach sportowych Ladies Camp 2022
w dniach 27-29.05.2022 r.

Ja, niżej podpisany/a
…..………………………………………………………………………………………………….
niniejszym oświadczam, że:
1. Jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych.
3. Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Żadna informacja na
temat mojego stanu zdrowia, istotna z punktu widzenia mojego bezpieczeństwa podczas Zajęć
treningowych nie została przeze mnie pominięta ani zatajona.
4. Chcę wziąć czynny udział w Zajęciach treningowych i oświadczam, że wiem, iż wiąże się to z
utrwaleniem na zdjęciach i filmach, a następnie mogą być rozpowszechniane. Wyrażam
zezwolenie na utrwalenie i przetwarzanie mojego wizerunku zgodnie z informacją poniżej,
którą w pełni rozumiem i akceptuję.
5. Podczas Zajęć treningowych zobowiązuję się stosować do wszelkich poleceń oraz instrukcji
otrzymanych od Przedstawicieli Spółki oraz trenerów.
6. Uczestniczę w Zajęciach treningowych na własne życzenie i ryzyko. Mam świadomość, że
Zajęcia treningowe to wydarzenia podwyższonego ryzyka, w trakcie którego mogę
doświadczyć skaleczeń, kontuzji, w tym m.in. otarć, skręceń, zwichnięć, obić i złamań, a także
ukąszeń, oraz wszelkiego rodzaju niedogodności związanych z charakterem Zajęć
treningowych i oświadczam, że ponoszę osobiście wyłączną odpowiedzialność za ich
zaistnienie, chyba że do szkody doszło z wyłącznej winy przedstawiciela Spółki bądź jej

pracownika, albo w związku z wadliwością sprzętu przekazanego mi przez Przedstawiciela
Spółki bądź jej pracownika.
7. W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej przeze mnie lub powstałej z moim udziałem
nie będę wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Spółki, Przedstawicieli Spółki
oraz jej pracowników i współpracowników oraz zwalniam ich z wszelkiej odpowiedzialności
za doznane przeze mnie szkody, które związane są z moim uczestnictwem w Zajęciach
treningowych, z wyjątkiem odpowiedzialności za szkody powstałe w okolicznościach, o
których mowa w ust. poprzednim.
8. Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone
przeze mnie innej osobie w wyniku lub w związku z moim uczestnictwem w Zajęciach
treningowych.

Informacja o utrwalaniu wizerunku:
Podczas Zajęć treningowych są wykonywane zdjęcia i filmy, na których może zostać utrwalony
wizerunek Uczestników zajęć. Publikacja wizerunku Uczestników zajęć służy popularyzacji sportu
oraz zachęcenia innych osób do brania udziału w kolejnych wydarzeniach sportowych. Zdjęcia i filmy
wykonywane są w sposób spontaniczny przez zaangażowanych fotografów/kamerzystów, którzy nie
mają możliwości wybiórczego dokumentowania, skupiają się bowiem na ciekawych ujęciach
niezależnie od osoby, której wizerunek zostanie utrwalony. Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się
w oparciu o zgodę osoby sfotografowanej lub sfilmowanej, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

………………………………
podpis Uczestnika Zajęć

