
Data……………………………… 

OŚWIADCZENIE UDZIAŁU W AKCJI  
"POZNAJ PIERWSZE KROKI NA LODZIE ORAZ NAUKA GRY W HOKEJA NA LODZIE" 

W OKRESIE 02.01.2023 r. – 28.02.2023 r. 
 

Imię i nazwisko Data urodzenia 

  

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem i w pełni go akceptuję. 
2. Wyrażam zgodę na udział dziecka w akcji organizowanej w dniach 02.01.2023 r. – 28.02.2023 r. przez Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechniania wizerunku przez organizatora w celach 

promocyjnych i dokumentujących akcję 
4. Oświadczam o braku przeciwwskazań zdrowotnych/braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do udziału w akcji 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków oraz za rzeczy pozostawione 

na obiekcie. 
6. Podpis uczestnika lub w przypadku niepełnoletnich prawnego opiekuna 

Każdy uczestnik powinien posiadać własny sprzęt ochronny umożliwiający bezpieczny udział w zajęciach. MOSiR 
Mikołów zabezpiecza kask ochronny dla uczestników zajęć, pozostały sprzęt pozostaje w gestii uczestnika akcji. 
Gra w hokeja jest sportem niebezpiecznym. Nawet przestrzeganie zasad i posiadanie odpowiedniego sprzętu nie 
gwarantuje uniknięcia urazów. 
 

……………………………        ………………………………. 

 podpis uczestnika                            podpis prawnego opiekuna 
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