
                                                                                         

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

NIEPEŁNOLETNIEGO WSPINACZA 
 

Wspinanie może być niebezpieczne! 

Wspinanie bez zachowania zasad bezpiecznej asekuracji i przestrzegania zasad i poleceń personelu ściany może 

doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji do utraty zdrowia a nawet życia wspinacza lub osób postronnych. 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW WSPINAJĄCYCH SIĘ DZIECI 

Polskie prawodawstwo traktuje każdą formę uprawiania wspinaczki równorzędnie z innymi formami alpinizmu, który jest 

uważany za sport wysokiego ryzyka. Wobec czego mogą go samodzielnie uprawiać tylko osoby pełnoletnie, a młodzież po 

ukończeniu 16 roku życia, za zgodą (na piśmie) rodzica/opiekuna prawnego. Wobec powyższego dzieci do lat 16 mogą się 

wspinać wyłącznie pod nadzorem prawnego opiekuna, a także pod nadzorem instruktora, operatora ściany lub nauczyciela 

wychowania fizycznego w trakcie zorganizowanych zajęć. Wspinaczka dzieci powinna mieć charakter nauki wspinania. 

Proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. 
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  __________________________________________________________ 

ADRES ZAMIESZKANIA __________________________________________________________________________________ 

                                                                                          

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do 

korzystania ze ściany wspinaczkowej/bulderowni  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie jest: 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie , ul. Nacławska 84 , 64-000 Kościan.  

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie za 

pomocą adresu: szymon.slusarek@koscian.eu. telefon : 65 512 28 22 

Dane podane przez Ciebie na karcie zgłoszenia niepełnoletniego wspinacza będą przetwarzane w celu niezbędnym do 

korzystania ze ściany wspinaczkowej/bulderowni. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w 

Biurze Obsługi Klienta/sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie, oraz na stronie:      

www.rekreacyjny.koscian.pl – zakładka RODO 

         

____________________________ 
             data i  czytelny podpis  

           OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zgadzam się na wspinanie na sztucznej ścianie wspinaczkowej córki/syna 

__________________________________________________________i przejmuję odpowiedzialność za wszelkie wypadki  

i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń opiekującego się obiektem personelu ściany. 

Jest mi wiadomo, że wspinaczka jest sportem niebezpiecznym i nawet na sztucznym obiekcie możliwe są kontuzje. 

Zapoznałem/am się z cennikiem, regulaminem ściany wspinaczkowej/bulderowni oraz z zasadami wspinania (zał. nr 4) w 

Kościanie i zobowiązuję się do przestrzegania ich przeze mnie i dziecko. Ponadto informuję, że nie istnieją żadne 

przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania przez nią/niego wspinaczki. 

                                                                                                  _____________________________ 
                                                                                                                                                                                                data i  czytelny podpis 
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