Dn……………………….., …….

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że w zajęciach samoobrony organizowanych przez Towarzystwo Sportowe
Gwardia Opole w dniach 4.07.17, 11.07.17, 18.07.17, 25.07.17, 1.08.17, 8.08.17, 22.08.17,
29.08.17 biorę udział na własną odpowiedzialność, oraz, iż stan mojego zdrowia umożliwia mi
udział w szkoleniu. Oświadczam również, że zostałam powiadomiona o odpowiednim ubiorze
stosowanym do tego typu szkolenia, zagrożeniach wynikających z udziału w zajęciach
samoobrony oraz zapoznałam się z treścią PLANU SZKOLENIA Z WALKI WRĘCZ W ZAKRESIE
SAMOOBRONY i w pełni akceptuję jego treść oraz zobowiązuję się do przestrzegania zawartych
w nim postanowień, a w przypadku powstania jakiegokolwiek urazu lub kontuzji nie będę wnosić
żadnych roszczeń odszkodowawczych lub pretensji cywilno-prawnych względem TS Gwardia
Opole oraz jego kadry dydaktycznej.
Regulamin szkolenia organizowanego przez Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole
1. organizatorem szkolenia jest Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole.
2. kierownikiem zajęć jest instruktor sportu, przedstawiony uczestniczkom przed rozpoczęciem
zajęć.
3. TS Gwardia Opole zapewnia wszystkim uczestniczkom miejsce do ćwiczenia oraz sprzęt
niezbędny do prowadzenia zajęć z samoobrony. Uczestniczki we własnym zakresie powinny
posiadać ochraniacze.
4. Każda uczestniczka ma obowiązek posiadać ubezpieczenie OC i NNW w zakresie zajęć walki
wręcz i samoobrony.
5. uczestniczki zobowiązane są do bezwzględnego wykonywania poleceń kierownika zajęć,
6. warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest pozostawanie przez uczestnika w stanie trzeźwości
i nie po użyciu żadnych środków odurzających lub innych uniemożliwiających bezpieczne
uczestniczenie w zajęciach samoobrony.
7. organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu trzeźwości uczestnika za pomocą
alkomatu lub narkotestu posiadających odpowiedni atest
8. przed i w trakcie zajęć obowiązuje absolutny zakaz spożywania, wnoszenia, podawania
alkoholu.
9. za umyślne zniszczenie sprzętu uczestnik będzie pociągnięty do odpowiedzialności
finansowej, a w sytuacji gdy zniszczenie sprzętu narazi życie lub bezpieczeństwo uczestników
pociągnięty będzie do odpowiedzialności karnej.
10. organizator zastrzega, że w przypadku wykluczenia uczestnika z zajęć z powodu
nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub innego zawinionego powodu po stronie
uczestnika, nie będzie on mógł uczestniczyć w kolejnych zajęciach.
Podpis uczestniczki
….…………………..

