
Oświadczenie opiekuna prawnego 
 

 

Oświadczenie Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

………………………………………………… w turnieju piłkarskim, organizowanym przez 

Fundację Game Sport na obiekcie „Stadion Oławka”, podczas epidemii koronawirusa. Jestem 

w pełni świadoma / świadomy zagrożeń wynikających z obecnego stanu epidemii.  

 

 

 

                                                                                           czytelny podpis 

 
 

……………………………………… 
 

 
 
„Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem i organizacją zawodów z cyklu „GAME CUP” nie ponoszą odpowiedzialności 
względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w 
trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą 
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji 
uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatorów lub jego 
zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.  
W imieniu mojego dziecka: 
Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku 
do organizatorów. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na udział w zawodach na własną 
odpowiedzialność i ponoszenia odpowiedzialności za wypadki losowe spowodowane przeze mnie 
lub mój sprzęt podczas dojazdu na zawody, w trakcie ich trwania jak i powrotu z nich, 
przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu oraz przepisów 
odnoszących się do zawodów, pozostawienie sprzętu na terenie zawodów na własne ryzyko. 
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. 
Materiały zdjęciowe, filmowe i inne promocyjne, wywiady zawierające mój wizerunek, a także 
wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie przez organizatorów na 
wszystkich polach ekspozycji. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi 
warunkami Regulaminu Zawodów i zawodów oraz go akceptuję, oświadczam iż mój stan zdrowia 
pozwala na start w zawodach, a formularz zgłoszeniowy wypełniłem zgodnie z prawdą oraz 
kompletnie.” (W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica 
lub opiekuna prawnego). 
 
Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem turnieju, oraz zasadami panującymi na obiekcie. 
 
 
 

 

                                                                                           czytelny podpis 

 
 

……………………………………… 

 


