
Miejscowość i data: ...................

Zgoda oraz oświadczenie na uczestnictwo w zajęciach z doskonalenia i nauki jazdy na deskorolce,
hulajnodze, rolkach, BMX

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna / mojej córki w zajęciach organizowanych przez BEAR
HDWR ŁUKASZ GAWĄD / Streetpark - Cracow Indoor Skatepark

................................................................................................... ( imię i nazwisko dziecka )

Jako rodzice oświadczamy, iż jesteśmy świadomi ryzyka które wynika z udziałem w zajęciach rekreacji
ruchowej tj. jazda na deskorolce, hulajnodze, rolkach, bmx. Posiadamy świadomość, że z racji
uprawianego sportu ekstremalnego którym jest deskorolka istnieje duże ryzyko odniesienia kontuzji.

Ostrożność instruktorów może ograniczać ryzyko, ale nigdy nie wyeliminuje go w 100%. Ryzyko to
odnosi się do możliwości odniesienia kontuzji takich jak: stłuczenia, złamania, przemieszczenia,
skręcenia, naderwania mięśni.

Możliwe są również wypadki tragiczne. Upoważniamy organizatorów do udzielenia naszemu dziecku
wymaganej pomocy medycznej, zgodnie z ich najlepszą oceną i wiedzą. Zrzekam się jakichkolwiek
odszkodowań od organizatorów w związku z kontuzjami, chorobami lub zniszczeniem mienia.

BEAR HDWR ŁUKASZ GAWĄD / Streetpark - Cracow Indoor Skatepark nie odpowiada za rzeczy zgubione,
skradzione lub zniszczone. Wyrażamy zgodę na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka oraz
wykorzystywanie tych materiałów w celach promocyjnych.

.......................................... ( czytelne podpisy rodziców lub opiekunów)

Uwaga! Podczas zajęć korzystanie z kasku jest obowiązkowe.

Równocześnie oświadczamy, iż jesteśmy świadomi ryzyka związanego z jazdą na deskorolce bez
kasku, podczas którego mogą nastąpić trwałe urazy ciała a nawet zagrożenie dla życia.

.......................................... ( czytelne podpisy rodziców lub opiekunów)

Telefon kontaktowy: ………………………….

Mail: ………………………….



Miejscowość i data: ...................

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (imię i nazwisko)
_____________________________________ w zajęciach z nauki i doskonalenia jazdy na deskorolce,
hulajnodze, rolkach, BMX / STREETPARK SUMMER CAMP zorganizowanej przez Łukasza Gawąd
legitymującego się dowodem osobistym o numerze: CHS 643493 - właściciela firmy Bear Hdwr Nip: 637
215 42 40

Akceptuję regulamin STREETPARK SUMMER CAMP, jej program i oświadczam, że stan zdrowia mojego
dziecka pozwala na uczestniczenie w STREETPARK SUMMERR CAMP.

Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem rozpoczęcia
STREETPARK SUMMER CAMP, a domem oraz do pokrycia kosztów związanych z udziałem w
STREETPARK SUMMER CAMP.
Biorę odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez moje dziecko i zobowiązuję się do
odebrania dziecka z miejsca pobytu w czasie STREETPARK SUMMER CAMP o ile naruszy ono regulamin.

Wyrażam zgodę na to by mój syn/córka korzystali z czasu wolnego podczas STREETPARK SUMMER
CAMP, zgodnie z harmonogramem STREETPARK SUMMER CAMP.

………………………… (czytelny podpis rodzica - opiekuna)

Telefon kontaktowy: ………………………….



REGULAMIN STREETPARK SUMMER CAMP

1. Organizatorem zorganizowanych zajęć sportowych jest BEAR HDWR Łukasz Gawąd z siedzibą w

Krakowie 31-588, ul. Siwka 28, NIP 6372154240.

2. STREETPARK SUMMER CAMP odbywa się w Krakowie ul. Siwka 28 oraz miejscach przewidzianych

w planie STREETPARK SUMMER CAMP.

3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu skateparku,

podporządkowania się instruktorom i opiekunom wyznaczonym przez organizatorów od

momentu przyjazdu na miejsce do momentu oficjalnego zakończenia STREETPARK SUMMER

CAMP. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania dziecka z Regulaminami i

zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi STREETPARK SUMMER CAMP.

4. Uczestnicy STREETPARK SUMMER CAMP oraz ich przedstawiciele prawni zostają niniejszym

poinformowani, że przy korzystaniu ze skateparku należy zachować szczególną ostrożność,

forma rekreacji jaką jest jazda na deskorolce, hulajnodze, rolkach czy rowerach bmx w

skateparku może powodować urazy lub kontuzje. Jednocześnie Organizator informuje, iż w

przypadku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych po stronie Uczestnika

bezwzględnie powinien on/ona powstrzymać się od udziału w STREETPARK SUMMER CAMP

5. STREETPARK SUMMER CAMP odbywa się podczas pięciodniowego kursu sportowego w

godzinach od 9:00 - 16:00.

6. Koszt STREETPARK SUMMERCAMP obejmuje: opiekę Kadry trenerskiej, wyżywienie ( lunch oraz

zdrowe przekąski dostępne przez cały dzień), ubezpieczenie NNW, udział w zajęciach

sportowych.

7. Harmonogram płatności: zapisując się na turnus w STREETPARK SUMMER CAMP należy uiścić

opłatę w wysokości wskazanej na stronie internetowej (h�ps://streetpark.pl/).

8. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w STREETPARK SUMMER CAMP z powodu

problemów zdrowotnych (choroby, kontuzji) kwota poniesiona za turnus zostanie zwrócona w

całości w przypadku przedstawienia orzeczenia o stanie zdrowia od lekarza.

9. Uczestnik może wnioskować o zwrot kosztów STREETPARK SUMMER CAMP w przypadku jeśli

zgłosi swoją nieobecność na piśmie (fizycznie w Streetpark Cracow Indoor Skatepark lub drogą

mailową) do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu).

https://streetpark.pl/


RODZIC/OPIEKUN

1. Jest JEDYNĄ upoważnioną osobą do odbioru Uczestnika z STREETPARK SUMMER CAMP. Zgoda

na odebranie przez inną osobę niż wskazana w karcie kwalifikacyjnej powinna zostać złożona na

piśmie najpóźniej rano tego samego dnia u opiekuna grupy lub Instruktora STREETPARK

SUMMER CAMP wraz z numerem dowodu osobistego.

2. Rodzic/Opiekun prawny powinien przybyć na wyznaczoną przez Organizatora godzinę oraz

zapewnić bezpieczny odbiór dziecka do domu.

3. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do poinformowania pracowników o wszelkich przyjmowanych

lekach, przewlekłych chorobach, kontuzjach, uczuleniach, niedawno odbytych zabiegach

dziecka bądź innych przeciwwskazaniach zdrowotnych które choćby potencjalnie mogą

stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia dziecka podczas udziału w STREETPARK SUMMER

CAMP.

4. Zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania i odbierania Uczestnika STREETPARK

SUMMER CAMP z miejsca zbiórki – Streetpark - Cracow Indoor Skatepark, ul.Siwka 28 Kraków.

5. W przypadku pozostawienia dziecka w Parku i nieodebrania go do czasu zamknięcia obiektu,

pracownik STREETPARK SUMMER CAMP najpierw próbuje nawiązać kontakt z Rodzicem czy

Opiekunem prawnym. Jeśli nie uda się nawiązać kontaktu z Opiekunem prawnym.Rodzicem

informuje właściwe organy o pozostawieniu dziecka bez opieki.

6. Ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika

STREETPARK SUMMER CAMP.

7. Jako Opiekun prawny / Rodzic wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmików w

trakcie STREETPARK SUMMER CAMP przez pracowników parku i ich wykorzystania w celu

promocji Streetpark - Cracow Indoor Skatepark.

8. Jako Opiekun prawny / Rodzic wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą mailową lub kontakt

telefoniczny dotyczący proponowanych usług przez Streetpark - Cracow Indoor Skatepark.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, w przypadku braku minimalnej liczby

uczestników poniżej 30. Zajęcia mozgą zostać rozwiązane, a uczestnikom zostanie

zaproponowana inna aktywność z oferty usług Streetpark - Cracow Indoor Skatepark.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania STREETPARK SUMMER CAMP, ze względu na

trwającą epidemię, rodzicom będzie przysługiwał zwrot zadatku lub możliwość wykorzystania

tej kwoty na inne aktywności organizowane przez Streetpark - Cracow Indoor Skatepark.

UCZESTNIK

1. Zobowiązuje się stosować do poleceń Opiekuna / Instruktora oraz do przestrzegania aktualnie

obowiązujących regulaminów w miejscach pobytu, a także przepisów prawa.

2. Wyraża chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a w przypadku niedyspozycji, zobowiązuje

zgłosić to Opiekuna / Instruktora grupy.



3. Uczestnik ma obowiązek posiadania ze sobą legitymacji szkolnej (dzieci powyżej 7. roku życia),

niezbędnej do korzystania z transportu publicznego.

4. W czasie STREETPARK SUMMER CAMP obowiązuje całkowity zakaz stosowania używek w każdej

postaci.

5. Uczestnik nie może opuszczać obiektu, na którym odbywają się zajęcia lub oddalać od grupy na

terenie otwartym bez wiedzy Opiekuna/Instruktora (np. w trakcie planowanych wycieczek)

6. W przypadku niestosowania się do poleceń pracowników, nieprzestrzegania zasad regulaminu

przez Uczestnika STREETPARK SUMMER CAMP oraz nagannego zachowania Opiekun / Instruktor

grupy zawiadamia telefonicznie Rodzica / Opiekuna dziecka, który jest zobowiązany do

natychmiastowego odbioru dziecka z miejsca wycieczki na własny koszt. Dodatkowo Uczestnik

może zostać skreślony z listy bez możliwości zwrotu kosztów.

………………………… (czytelny podpis rodzica - opiekuna)


