
Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych/ – zgoda na korzystanie  

z elektrycznego wyciągu nart wodnych i wakeboardu WOSiR Szelment sp. z o.o. z/s Szelment 2, 16-404 

Jeleniewo 

Ja niżej podpisana/ny jako rodzic/opiekun prawny* wyrażam zgodę na korzystanie mojego dziecka 

………………..………………………………………………...…………… 

((nazwisko imię , data urodzenia, adres, Tel. kontaktowy ) 

z elektrycznego wyciągu nart wodnych i wakeboardu WOSiR Szelment sp. z o.o.  z/s Szelment 2, 16-404 Jeleniewo  

(zwanego dalej „wyciągiem”) 

Oświadczam, że: 

1. Stan zdrowia mojego dziecka pozwala na korzystanie z wyciągu. 

2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu 

mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em/ się i akceptuję regulamin elektrycznego wyciągu nart wodnych  

i  wakeboard,u WOSiR Szelment z/s Szelment 2, 16-404 Jeleniewo oraz zobowiązuję się osobiście jak również moje dziecko do 

jego przestrzegania. 

4. Zobowiązuję się do odebrania dziecka o ile naruszy ono regulamin wyciągu. 

5. Zobowiązuję się do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie korzystania z wyciągu nart wodnych i 

wakeboard’u. 

6. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Wyciągu Nart Wodnych 

 i Wakepark’u WOSiR Szelment  Spółka  z o.o.  

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka znajdującego się w oświadczeniu, powyższe dane będą 

przetwarzane na potrzeby projektu oraz udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych. 

 

 

……………………………….                                         …………………………………………………. 

  (data złożenia oświadczenia)                                                              ( podpis rodzica/ opiekuna ) 

Zawarte w niniejszym oświadczeniu dane osobowe nie będą przetwarzane do celów komercyjnych ani statystycznych. 

 

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych/ – zgoda na korzystanie  

z elektrycznego wyciągu nart wodnych i wakeboardu WOSiR Szelment sp. z.o.o. z/s Szelment 2, 16-404 

Jeleniewo 
Ja niżej podpisana/ny jako rodzic/opiekun prawny* wyrażam zgodę na korzystanie mojego dziecka 

………………..………………………………………………...…………… 

((nazwisko imię , data urodzenia, adres, Tel. kontaktowy ) 

z elektrycznego wyciągu nart wodnych i wakeboardu WOSiR Szelment sp. z o.o.  z/s Szelment 2, 16-404 Jeleniewo  

(zwanego dalej „wyciągiem”) 

Oświadczam, że: 

1. Stan zdrowia mojego dziecka pozwala na korzystanie z wyciągu. 

2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu 

lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze 

szpitala. 

3. Oświadczam, że zapoznałam/em/ się i akceptuję regulamin elektrycznego wyciągu nart wodnych  

i  wakeboard,u WOSiR Szelment z/s Szelment 2, 16-404 Jeleniewo oraz zobowiązuję się osobiście jak również moje 

dziecko do jego przestrzegania. 

4. Zobowiązuję się do odebrania dziecka o ile naruszy ono regulamin wyciągu. 

5. Zobowiązuję się do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie korzystania z wyciągu nart 

wodnych i wakeboard’u. 

6. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Wyciągu Nart Wodnych 

 i Wakepark’u WOSiR Szelment  Spółka  z o.o.  

        7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka znajdującego się w oświadczeniu, powyższe dane będą   

przetwarzane na potrzeby projektu oraz udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych. 

 

 

 

……………………………….                                         …………………………………………………. 

  (data złożenia oświadczenia)                                                              ( podpis rodzica/ opiekuna ) 

Zawarte w niniejszym oświadczeniu dane osobowe nie będą przetwarzane do celów komercyjnych ani statystycznych. 
 

 


