
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA EDUKACYJNYCH ZAJĘĆ 
SPORTOWYCH – LEKCJE JAZDY NA NARTACH I SNOWBOARDZIE 

PROWADZONYCH NA TERENIE W ZIELENIEC SKI ARENA 
 

Duszniki Zdrój  data............................... 

 
 

……………………………………… 
Imię  

 
 

……………………………………… 
Nazwisko 

 
 

………………………… 
Data urodzenia 

 
 

……………………………………… 
Telefon 

 
 

……………………………………… 
E-mail 

 
 

………………………… 
Liczba podopiecznych (<16lat) 

 
oświadczam: 

1. Zgłaszam swój /swojego podopiecznego/-ych (liczba podopiecznych wskazana powyżej) udział w edukacyjnych  
zajęciach  sportowych – lekcje  jazdy na nartach i snowboardzie (PKD  85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej 
oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych) prowadzonych na podstawie i zgodnie z programem pn. „Dbaj o zdrowie i 
sprawność fizyczną swoją i swoich dzieci. Edukacyjne  zajęcia  sportowe – lekcje   nauki jazdy na nartach i snowboardzie" 
na ośnieżonych terenach w Zieleniec SKI Arena współorganizowanych przez firmy: 

 Bartuś s.c. J.R.B. Wilczyńscy Zieleniec 65, 57-340 Duszniki-Zdrój, Nip: 883-186-09-91 
 CEZBUD Cezariusz Hekiert, Zieleniec 136, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP: 881-135-26-71 

 GRAPA G10 Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szarotki 10/4, 71-604 Szczecin, NIP 851-32-11-344 

 Gryglówka Sp. z o.o. Zieleniec 67, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP 8831869733 
 PHU Arkadiusz Popowicz, Wilkanów 135, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, NIP 881-110-87-84 
 Usługi Turystyczne Mieszko sp. z o.o. sp. k., Zieleniec 134, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP:8831866930 
 WINTERPOL Sp. z o.o., Zieleniec 72a, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP: 8830002908 

2. Zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Programu/Regulaminu Edukacyjnych Zajęć Sportowych – Lekcje 
Jazdy na Nartach i Snowbordzie Slalomem pn.”Dbaj o zdrowie i sprawność fizyczną swoją i swoich dzieci. Edukacyjne 
zajęcia sportowe – lekcje jazdy na nartach i snowboardzie slalomem" do którego niniejsze oświadczenia stanowi 
załącznik oraz stosowania się do poleceń współorganizatorów, trenerów prowadzących Zajęcia i obsługi oraz innych 
regulaminów obowiązujących na poszczególnych wyciągach i terenach Zieleniec SKI Arena 

3. Według mojej wiedzy ja  i  moi  podopieczni jesteśmy zdrowi i  nie  posiadamy żadnych objawów zakażenia  wirusem  
SARS-CoV-2 i  nie  występują  u  nas żadne  objawy  infekcji  wirusowej  dróg oddechowych, w szczególności: katar, 
kaszel, duszności, gorączka. 

4. Ja i moi podopieczni uczestniczący w edukacyjnych zajęciach sportowych –  lekcje  nauki jazdy na nartach i 
snowboardzie nie przebywamy na  kwarantannie  oraz w  okresie  ostatnich  14  dni nie mieliśmy kontaktu z osobą 
zarażoną wirusem SARS-CoV-2. 

5. Posiadam  świadomość ewentualnej możliwości wystąpienia  ryzyka  zakażenia  wirusem  SARS-CoV-2 podczas 
uczestnictwa w edukacyjnych zajęciach sportowych – lekcje nauki jazdy na nartach i snowboardzie 

6. Nie  będę  wnosiła/-ł  żadnych  roszczeń  w  stosunku współorganizatora/trenerów/obsługi  w razie zakażenia  wirusem  
SARS-CoV-2lub  wystąpienia  u  mnie  lub  moich  podopiecznych  innych chorób / urazów powstałych w trakcie 
uczestnictwa w edukacyjnych zajęciach sportowych. 

7. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za mój stan zdrowia i  moich  podopiecznych  i zobowiązuję się w 
przypadku gdy zostanę objęty kwarantanną lub innym środkiem związanym z chorobą  COVID -19  lub  wystąpią  u  mnie  
jakiekolwiek  oznaki  choroby  do  niezwłocznego odizolowania się oraz do telefonicznego poinformowania o tym fakcie 
współorganizatora edukacyjnych zajęciach sportowych 

8. Biorę  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  prawną  za  niewykonanie  powyższych  obowiązków,  w szczególności  za  
wynikłe  wskutek  niewykonania  moich  zobowiązań  szkody  poniesione  przez współorganizatorów lub osoby trzecie. 

9. Są to zajęcia  edukacyjne dla osób indywidualnych. 
10. Zajęcia mają charakter formalnie zorganizowany. 
11. Uczestnicy  planując udział w zajęciach  powinni założyć np. maseczkę lub buff 
12. Brak  zakrycia ust i nosa spowoduje konieczność opuszczenia zajęć. 
13. Możemy poruszać się  z zachowaniem obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz dystansu 1,5 metra. 
14. Istnieje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób 
15. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i jest zobowiązany do jego przestrzegania. 



16. Współorganizatorzy zalecają przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich, które potwierdzą brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału w zajęciach. 

17. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
 https://www.gov.pl/web/sport/koronawirus---co-musisz-wiedziec 
 https://www.gov.pl/web/zdrowie/ 
 https://gis.gov.pl/ 

18. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany przepisów regulaminu 
19. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z polityką prywatności Współorganizatorów 
20. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016), dalej „RODO”, Współorganizatorzy informują, iż: 
 współadministratorami Pani/Pana/Dziecka danych osobowych podanych w formularzu zapisu i dołączonych do 

niego oświadczeniach są: 
 Bartuś s.c. J.R.B. Wilczyńscy Zieleniec 65, 57-340 Duszniki-Zdrój, Nip: 883-186-09-91 
 CEZBUD Cezariusz Hekiert, Zieleniec 136, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP: 881-135-26-71 

 GRAPA G10 Sp. z o.o. Sp. k., ul. Szarotki 10/4, 71-604 Szczecin, NIP 851-32-11-344 

 Gryglówka Sp. z o.o. Zieleniec 67, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP 8831869733 
 PHU Arkadiusz Popowicz, Wilkanów 135, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, NIP 881-110-87-84 
 Usługi Turystyczne Mieszko sp. z o.o. sp. k., Zieleniec 134, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP:8831866930 
 WINTERPOL Sp. z o.o., Zieleniec 72a, 57-340 Duszniki-Zdrój, NIP: 8830002908 

 Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o uczestnictwo w 
edukacyjnych zajęciach sportowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody 
na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału w zajęciach. 
Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach. 

 Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych 
z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi (prawnie uzasadniony interes 
administratorów, art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

 Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania umowy o uczestnictwo w edukacyjnych zajęciach 
sportowych, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub 
do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu albo cofnięcia zgody. 

 Jeżeli wyrażono na to odrębna zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane osobowe uczestnika, w tym jego 
wizerunek, mogą być przetwarzane w celach promocyjnych poprzez publikację materiałów promocyjnych na 
stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych Współorganizatorów. Zgoda jest dobrowolna może 
zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie. 

 Pani/Pana/Dziecka dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które współpracują z Administratorami 
przy organizacji zajęć, m.in. podmiotom świadczącym na rzecz Współorganizatorów usługi hostingu i IT, w 
zakresie i w celu podanym w pkt b. 

 Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 
 dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, 
 usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO, 
 ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO, 
 przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie, 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z uwagi na szczególną sytuację osoby, której 

dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych 
 W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 
 

................................................................................................................. 
czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika w edukacyjnych 

zajęciach sportowych – nauki jazdy na nartach i snowboardzie 
 

 


