ZGODA NA UDZIAŁ W ZAWODACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Ja niżej podpisany(a) ....................................................................................................................................................................
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..............................................................................................................................................................
zamieszkały(a) ..........................................................................................................................................................................................................................
na II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Karate z okazji dnia dziecka organizowanej przez Polską Federacje Uechi-Ryu KarateDo Okinawa, która odbędzie się w dniu 1 czerwiec 2019 r. w Hala Sportowa przy ul. Górnicza 18, Poraj k/Częstochowy.
Oświadczam, że mam świadomość ryzyka związanego z uczestnictwem w zawodach i związanej z tym możliwości
wystąpienia kontuzji. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że Klub, nie będzie ponosiła
odpowiedzialności prawnej w zakresie ewentualnie poniesionych przez uczestnika szkód na zdrowiu i mieniu. Zrzekam
się wszelkich roszczeń wobec Klubu, w szczególności oświadczam, iż rezygnuję z prawa do podjęcia dochodzenia
roszczeń na drodze sądowniczej lub występowania z regresem przeciwko Klubowi, jego władzom, właścicielom terenu, a
także wszelkim innym osobom powiązanym z Klubem, w związku z wszelkimi wypadkami lub stratami związanymi z
uczestnictwem w Zawodach.
Oświadczam, że moje dziecko………………………………………………………………………………………………….……… jest zdrowe i nie ma żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w turnieju karate organizowanym przez Polską Federacje
Uechi-Ryu Karate-Do Okinawa w dniu 1 czerwiec 2019r.

Poraj, dnia 1.06.2019r.

…………......................................................................
(Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)
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