Załącznik nr 2c
do Regulaminu udostępniania hali sportowej
przy Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce

OŚWIADCZENIE
uczestnika zajęć sportowych prowadzonych w ramach nieodpłatnego udostępniania hali sportowej
Imię Uczestnika zajęć

Nazwisko Uczestnika zajęć

Ja, niżej podpisana (-y) oświadczam, że:
Zostałam (-em) poinformowana (-y), że:
 uczestnik zajęć bez ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem (legitymacja
szkolna, dowód osobisty, prawo jazdy) nie zostanie wpuszczony halę (obsługa hali ma prawo
prosić o okazanie dokumentu),
 uczestnik zajęć bez sportowego obuwia na zmianę lub bez stroju sportowego nie zostanie
wpuszczony na zajęcia (obsługa ma prawo zażądać okazania obuwia na zmianę),
 uczestnik zajęć, który spóźni się powyżej 10 min. nie zostanie wpuszczony na halę,
 w przypadku dużej liczby zainteresowanych na zajęcia zostanie wpuszczonych maksymalnie 26
uczestników,
 udział w zajęciach sportowych, zwłaszcza z elementem rywalizacji, niesie z sobą ryzyko kontuzji
bądź urazu,
 szkoła ani prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty oraz
pieniądze pozostawione na terenie hali,
 w czasie zajęć na halę nie są wpuszczane tzw. osoby towarzyszące, niebiorące udziału w zajęciach,
 osoby nieprzestrzegające Regulaminu hali oraz zachowujące się nieodpowiednio (wulgaryzmy,
przemoc, nierespektowanie poleceń prowadzącego, zachowania zagrażające bezpieczeństwu
innych osób, niszczenie mienia itp.) są wypraszane z zajęć. W przypadku nieopuszczenia hali –
obsługa wzywa policję.
Oświadczam, że:
 zapoznałam (-em) się z Regulaminem korzystania z hali sportowej i go akceptuję,
 zapoznałam (-em) się z informacjami umieszczonymi powyżej i je akceptuję,
 nie ma przeciwwskazań zdrowotnych odnośnie mojego udziału w zajęciach sportowych,
 w przypadku kontuzji lub urazu, nie powstałego z winy prowadzącego zajęcia, nie będę wysuwała
(-ł) żadnych roszczeń wobec osoby prowadzącej ani szkoły,
 w przypadku zagubienia lub kradzieży wartościowych przedmiotów przyniesionych na teren hali
sportowej nie będę wysuwała (-ł) żadnych roszczeń wobec osoby prowadzącej ani szkoły,

Data ………………… Czytelny podpis Uczestnika ………………………………………………………………….……………..
Szczegółowe informacje nt. zajęć organizowanych na hali sportowej Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce
(m. in. terminy zajęć oraz druki pozwoleń do pobrania) znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce HALA SPORTOWA
www.gimnazjum.dabrowka.net.pl

