Załącznik nr 3 – Oświadczenie dla osób niepełnoletnich od ukończonego 13 do 18 roku życia:
Imię i nazwisko
opiekuna......................................................................................................................................
........
Adres i
telefon..........................................................................................................................................
......................
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jako rodzic lub opiekun prawny zapoznałem/łam się z regulaminem Parku
Linowego w Lubawie i w pełni go akceptuję. Wyrażam zgodę na jednorazowe skorzystanie z
atrakcji znajdujących się na terenie rekreacyjnym przez:
……………………………………................................................................
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)
Oświadczam, że jestem świadomy/a, że podczas korzystania z atrakcji znajdujących się na
terenie Parku Linowego istnieje ryzyko urazu, jak przy każdej uprawianej dyscyplinie sportu.
....................................................................
Data i czytelny podpis

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zostałem/łam pouczony/a o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na
terenie Parku Linowego w Lubawie zarówno na wysokości, jak i na ziemi, a także
zapoznałem/łam się z regulaminem Parku Linowego i w pełni go akceptuję. Jestem
świadomy/a, że podczas korzystania z atrakcji znajdujących się na terenie Parku Linowego
istnieje ryzyko urazu, jak przy każdej uprawianej dyscyplinie sportu.
Oświadczam również, że nie znajduję się pod wpływem alkoholu lub innych środków
psychotropowych.
....................................................................
Data i czytelny podpis
Załącznik nr 4 – Oświadczenie na pobranie sprzętu

Ja niżej podpisany legitymujący się ................................................................ o
numerze…............................................ wydanym
przez........................................................................................... , oświadczam że
dnia.................................. pobrałem sprzęt potrzebny do skorzystania z Parku Linowego na
trasie dla dzieci/dla dorosłych/zjazdu tyrolskiego*
....................................................................
Data i czytelny podpis
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dla osób niepełnoletnich, które nie ukończyły 13 roku życia:
Imię i nazwisko

opiekuna......................................................................................................................
Adres i
telefon..........................................................................................................................................
........................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jako rodzic lub opiekun prawny wyrażam zgodę na jednorazowe skorzystanie
z atrakcji znajdujących się na terenie Parku Linowego w Lubawie przez:
……………………………………................................................................
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)
Oświadczam, że dziecko zostało pouczone o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na
terenie Parku Linowego, zapoznało się z regulaminem Parku Linowego i zobowiązuje się go
przestrzegać. Akceptuję postanowienia regulaminu. Jestem świadomy/a, że podczas
korzystania z atrakcji znajdujących się na terenie Parku Linowego istnieje ryzyko urazu, jak

przy każdej uprawianej dyscyplinie sportu.
....................................................................
Data i czytelny podpis
Załącznik nr 4 – Oświadczenie na pobranie sprzętu

Ja niżej podpisany legitymujący się ..................................................o
numerze…............................................ wydanym
przez........................................................................................... , oświadczam że
dnia.................................. pobrałem sprzęt potrzebny do skorzystania z Parku Linowego na
trasie dla dzieci/dla dorosłych/zjazdu tyrolskiego*
....................................................................
Data i czytelny podpis
*niepotrzebne skreślić

