
 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego/syna/córki….......................................................................                                                                                                             

              (imię i nazwisko biorącego udział) 

 na własne ryzyko  i  na własną odpowiedzialność w zajęciach sportowych zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Piekarach Śląskich prowadzonych  

w ramach akcji „Sportowe Lato z MOSIR-em 2022”  

od dnia 4 lipca do 31 sierpnia 2022 roku  

na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich 

 

Jednocześnie potwierdzam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach i zawodach sportowych oraz nie występują  

u niego przeciwwskazania do wysiłku fizycznego.  

Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku skrajnego niezdyscyplinowania uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do 

wydalenia uczestnika z zajęć. Rodzic/opiekun zaś zobowiązuje się do odebrania uczestnika zajęć po powiadomieniu przez 

Organizatora o takiej okoliczności. 

 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego w przekazach telewizyjnych, 

internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych 

przez MOSiR oraz na nieodpłatne wykorzystanie jej/jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. 

Przeczytałem  i  akceptuję  wszystkie powyższe punkty bez zastrzeżeń oraz oświadczam,  że nie będę wnosić żadnych  skarg  czy   

roszczeń  na  drodze  sądowej  za  szkody  jak  i  również  ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany wszelkimi zdarzeniami 

wynikającymi z udziału w zajęciach i zawodach.  

Szczególnie wobec:                                                                                                                                     

- organizatorów, prowadzących zajęcia oraz właścicieli obiektów sportowych,  

- urzędów, sponsorów i wszystkich innych osób, które nawiązują kontakt z organizatorami zajęć i zawodów sportowych,                                                                                                                                                                                           

- innych osób biorących udział w zajęciach i zawodach sportowych. 

Akceptuję, że organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestnika. 

Wykluczenie odpowiedzialności  staje  się  skuteczne  z chwilą zaakceptowania wszystkich powyższych punktów i obowiązuje 

wszystkich uczestników zajęć i zawodów sportowych. 

 

Miejscowość…........................................ data………………………………..                                                                                                     

                                                      

podpis …..............................   nr telefonu …...................................... 

 

ZGODA RODZICA 

(obowiązuje przez cały okres trwania Akcji Lato z MOSiR 2022 od 4.07 do 31.08.2022 r.) 

(niepotrzebne skreślić) 

Wyrażam (Nie wyrażam) zgodę na samodzielne opuszczenie zajęć sportowych (w ramach Akcji Lato z MOSiR 2022) 

przed planowanym ich zakończeniem (tj. godz. 13.00) przez mojego syna / córkę ……………………………………………………………...... 

oraz na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, bez mojej opieki, a po uprzedniej informacji telefonicznej (ze strony 

Organizatora) o chęci opuszczenia przez moje dziecko zajęć. 

(W przypadku zgody) Biorę pełną odpowiedzialność za swoje Dziecko od momentu opuszczenia przez nie zajęć sportowych. 

…………………………………………………………………………………………… 

            (data i podpis Rodzica/Opiekuna)     ddddddddd       


