
 

 

 

INFORMACJE I OŚWIADCZENIA 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

DZIECI I MŁODZIEŻY PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA, KTÓRE CHCĄ SKORZYSTAĆ                      

ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ W WOSIR SZELMENT SP. Z O.O. 

Polskie ustawodawstwo traktuje każdą formę uprawiania wspinaczki, jako odmianę 

alpinizmu, który został uznany za sport wysokiego ryzyka, co oznacza, że mogą go 

uprawiać wyłącznie osoby pełnoletnie, natomiast młodzież po ukończeniu 12 roku życia- za 

zgodą wyrażoną na piśmie przez rodziców lub prawnego opiekuna. Oznacza to                                

w konsekwencji, że osobom małoletnim lub nieletnim nie wolno samodzielnie korzystać                               

ze ścianki wspinaczkowej, lecz korzystać z nauki wspinania pod opieką i nadzorem 

instruktora. Dzieci do 12 roku życia mogą korzystać ze ścianki wspinaczkowej tylko                        

w obecności rodziców, prawnego opiekuna, lub osoby pisemnie upoważnionej do opieki                              

w trakcie nauki wspinania na ścianie. 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jako rodzic /opiekun prawny1 zapoznałem/łam się z Regulaminem 

korzystania ze ścianki wspinaczkowej, wyrażam zgodę na korzystanie ze ścianki 

wspinaczkowej przez   (imię i nazwisko dziecka) ……………………………………………….. 

Oświadczam, że  zapoznałem się oraz zapoznałem  moje dziecko z zasadami korzystania                               

i regulaminem ścianki i zobowiązuję się ich przestrzegać, ponoszę odpowiedzialność za 

przestrzeganie tych zasad i postanowień regulaminu przez moje dziecko. Oświadczam, że 

nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania przez moje dziecko wspinaczki na 

ściance. Mam świadomość, że wspinaczka jest sportem niebezpiecznym i akceptuję ryzyko                 

z tym związane.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

oświadczeniu wyłącznie w celu korzystania ze ścianki wspinaczkowej. Prawdziwość 

powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

………………………………………                                   …………………………………………… 

(miejscowość i data)                                                                                               (czytelny podpis rodzica/opiekuna)* 

 

 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Imię i nazwisko…………………………………… 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania ze ścianki wspinaczkowej. 

2. Oświadczam, że zostałem/am przeszkolona z zasad bezpiecznej asekuracji. 

3. Oświadczam, że jestem zdrowy/a i mój stan ogólny nie wykazuje przeciwwskazań do 

uprawiania sportu i rekreacji fizycznej. 

4. Zdaję sobie sprawę, że wspinaczka jest sportem niebezpiecznym i akceptuję ryzyko                             

z tym związane. 

5. Oświadczam, że wszelkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne 

ze stanem faktycznym i niczego nie zataiłem/am. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

oświadczeniu wyłącznie w celu korzystania ze ścianki wspinaczkowej. Prawdziwość 

powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 


