Data:…………….……………

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ
Ja, niżej podpisana/y:

Imię i nazwisko .........................................................................
nr tel. ...............................................................

Data urodzenia ..................................

email: ……………………………….……………...........................

1. ZGODA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH
Oświadczam, że korzystam z usług Strefy Wysokich Lotów (SWL Lublin sp. z o.o.; Cisowa 11, 20-703 Lublin, NIP: 7123317583) z własnej, nieprzymuszonej woli i
jestem świadoma/y wiążącego się z moją decyzją ryzyka. Deklaruję, że zdaję sobie sprawę z możliwości kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia podczas pobytu
w Obiekcie (lub w niedalekiej przyszłości od mojego treningu), w wyniku którego w tym dniu doznam uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała,
który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń, uwag trenera, wykorzystania dowolnego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
niezachowania zasad bezpieczeństwa zapisanych w regulaminie, deklaruję, że nie będę rościł(a) praw do odszkodowania ani zadośćuczynienia zarówno w kierunku
Strefy Wysokich Lotów, jak i trenera prowadzącego. Potwierdzam to podpisem na dole strony.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA
Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowtnych, aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Strefę Wysokich Lotów.
Oświadczam, iż nie jestem pod nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną) oraz nie występują u mnie objawy infekcji (gorączka, kaszel, wysypka, bóle gardła,
inne nietypowe).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dotyczących stanu zdrowia, chorób, wagi i wzrostu oraz innych danych dotyczących tej sfery życia, które są
niezbędne do realizacji usługi, którą świadczy Obiekt.

3. ZNAJOMOŚĆ REGULAMINU
Zaświadczam, że przeczytałam aktualny regulamin Strefy Wysokich Lotów, nie wnoszę do niego uwag i akceptuję jego treść, co potwierdzam podpisem poniżej.

4. DECYZJA ZAKUPOWA
Oświadczam, że odtwarzanie lub brak odtwarzania jakichkolwiek utworów w Strefie Wysokich Lotów nie wpływa na moją decyzję o zakupie karnetu czy
skorzystania z usługi.

5. TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE
Podpisując dokument zgadzam się, żeby moje dane były przetwarzane zgodnie z polityką prywatności dostępną w recepcji parku oraz na stronie
www.strefawysokichlotow.pl/lublin/kontakt/.

6.

PROCEDURA SANITARNA
Oświadczam, że zapoznałem się z procedurą bezpieczeństwa sanitarnego placówki dostępną w recepcji Obiektu oraz na stronie
www.strefawysokichlotow.pl/lublin/kontakt/ i zdaję sobie sprawę, że pomimo dochowania przez Obiekt wszelkiej staranności, nadal istnieje ryzyko zarażenia się
wirusem COVID-19 oraz jego pochodne. Akceptuję to ryzyko i nie będę rościł/a sobie praw do odszkodowania, gdyby taka sytuacja miała miejsce.

CZYTELNY PODPIS .......................................................................................................................

