ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH

…………………………………………….
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miejscowość, data

Jako rodzic lub prawny opiekun wyrażam zgodę na wyjazdy i udział mojego dziecka w zawodach zgodnie z
kalendarzem klubowym na dany rok zatwierdzonym przez Zarząd klubu UKS Ósemka i dodatkowych zawodów
zatwierdzonych przez Zarząd klubu UKS Ósemka, na które dziecko zostanie powołane.
Niniejszym oświadczam, że przed wysłaniem dziecka na zawody, na które zostanie ono powołane, zapoznam się
z Regulaminem zawodów i akceptuję zasady w nim zawarte oraz zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do
Klubu UKS Ósemka i Organizatora zawodów z tytułu rzeczonych warunków przebiegu zawodów.
Oświadczam również, że wysyłając dziecko na zawody, na które zostanie ono powołane, dziecko znajduje się w
doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej oraz, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do jego
uczestnictwa w zawodach, na które zostało powołane. W przeciwnym razie ponoszę całkowitą odpowiedzialność
za ich skutki. Przyjmując do wiadomości ryzyko uszkodzenia ciała, uprawniam opiekuna wyjazdu ze stronu klubu
UKS Ósemka i Organizatora zawodów – w razie takiej konieczności – do zapewnienia mojemu dziecku świadczeń
zdrowotnych celem zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia.
Oświadczam, że w przypadku nie przestrzegania przez moje dziecko zasad ustalonych przez Klub UKS Ósemka,
opiekuna wyjazdu na zawody ze stronu klubu UKS Ósemka i Organizatora zawodów, dotyczących wyjazdu,
przebiegu i organizacji zawodów, co przyczyniłoby się do powstania szkód u mojego dziecka lub/i u osób trzecich
jako rodzic lub opiekun prawny ponoszę za to pełną odpowiedzialność.
Jako rodzic biorę odpowiedzialność za drogę dziecka na miejsce zbiórki przed zawodami oraz drogę powrotną
dziecka z miejsca zbiórki po zawodach. Zobowiązuję się również do przybycie dziecka na miejsce zbiórki i odbiór
dziecka z miejsca zbiórki w godzinach wyznaczonych przez opiekuna wyjazdu na zawody ze stronu klubu UKS
Ósemka. W wypadku indywidualnego dostarczenia dziecka na miejsce zawodów i/lub odbioru dziecka z zawodów
z miejsca, w którym odbywały się zawody, przeze mnie lub inną osobę, poinformuję o tym fakcie opiekuna
wyjazdu ze strony klubu UKS Ósemka.
Przyjmuję do wiadomości, że powyższe oświadczenie jest jednorazowe i obowiązuje na cały okres przynależności
mojego dziecka do Klubu UKS Ósemka.
Powyższe oświadczenie podpisuję na zasadzie dobrowolności.
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