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..............................................................................................................
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stan zdrowia mojego dziecka. O wiadczam, i
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 (rodzica/rodziców; prawnego opiekuna)

..........................................................................

Nazwisko i Imi

..........................................................................

Adres zamieszkania



ni ej



 

b d cy/a/



(Nazwisko i Imi )





za

moje

dziecko

i

konsekwencje



wynikaj ce

z

jego



udzia u

stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu



wiadomy/a/




zapewni

wiadomy/a/, i






si


stale monitorowa





moje dziecko podczas treningu nara one

mo jemu dziecku bezpieczne dotarcie na



 

 
ro ci










si


równie



oraz


zaniedba

mog



ze

strony

 

instruktora







bezpo redni wyp yw na stan zdrowia dziecka.

Podpis rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów

..............................................................................................................







wicze



prowadz cego

z niew a ciwego dostosowania



oraz poci gania do odpowiedzialno ci

ka dorazowo do informowania instruktorów o wcze niejszych

dziecka

urazach lub zaistnia ych sytuacjach mog cych mie



mo liwo ci psycho-fizycznych

trening. Zobowi zuj

do




pretensji do odszkodowa

karnej instruktorów, poza sytuacjami, które wynika



w zwi zku z tym nie b d

jest na nieprzewidziane konsekwencje dla stanu zdrowia (urazy, st uczenia, wyczerpanie fizyczne)

trening jak i jego powrót do domu. Jestem



stan zdrowia mojego dziecka. O wiadczam, i



ryzyka wynikaj cego z uprawiania tej sztuki walki dla stanu zdrowia jak

i stanu psycho-fizycznego mojego dziecka, w zwi zku z tym zobowi zuj

Jestem





Zapewniam, i

odpowiedzialno

e

zaj ciach i by o w tym kierunku konsultowane z lekarzem rodzinnym lub lekarzem sportowym.



 

pe n

w treningach.

ponosz



na jego

O wiadczam,



prawnym

.................................................................................., wyra am zgod



(Nazwisko i Imi )

................................................................................,

Owiadczenie

uczestnictwo w treningach sztuki walki  Capoeira w Capoeira Unicar Che m.

dziecka

podpisany/a/

Telefon kontaktowy

..........................................................................

opiekunem

Ja

 (rodzica/rodziców; prawnego opiekuna)

..........................................................................

Nazwisko i Imi

..........................................................................

