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OŚWIADCZENIE 

 

w zakresie ryzyka związanego z uprawianiem wyczynowej (extremalnej) jazdy na nartach 

i/lub skitourach. 

 

Ja, niżej podpisany/a 

 

 ………………………………………………………………………………………  

w związku z uczestnictwem w szkoleniu skiturowym organizowanym przez K2 Skituring 

Academy oraz wypożyczeniem, użytkowaniem lub posługiwaniem się̨ wszelkim 

wyposażeniem sportowym niezbędnym do i związanym z uprawianiem ww. sportu 

w ramach szkolenia organizowanego przez Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A., 

niniejszym oświadczam i potwierdzam, iż:̇ 

1. Mam pełną świadomość ́potencjalnych zagrożeń́, jakie wiążą ̨ się̨ z uprawianiem jazdy na 

nartach/skiturach, a w szczególności zagrożeń polegających na możliwości wyrządzenia 

szkody na osobie lub mieniu, przy czym szkoda ta dotyczyć ́może zarówno mojej osoby, jak 

również ̇osób trzecich. 

2. Dobrowolnie przyjmuję na siebie pełne ryzyko poniesienia wszelkich szkód, mogących 

powstać ́z mojej, nawet nieumyślnej winy, w związku z uprawianiem ww. sportu.   

3. Zobowiązuję się̨ do pełnego stosowania wszystkich zasad bezpieczeństwa w ww. sporcie 

oraz odpowiednich instrukcji i zaleceń́ Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A., w tym 

osoby prowadzącej szkolenie, zawsze mając na uwadze bezpieczeństwo swoje jak 

i wszystkich innych osób i rzeczy znajdujących się̨ w moim otoczeniu; 

4. Rozumiem i potwierdzam, iż ̇ Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za jakikolwiek, powstałe po mojej stronie lub w stosunku do osób 

trzecich, szkody majątkowe i szkody na osobie, w tym: uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenia 

ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, także przez osoby trzecie, wynikłe z przyczyn niezależnych 

od Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A., a spowodowane w szczególności 

nieumiejętnym, nieodpowiednim, niestarannym, niedbałym lub niezgodnym ze 

wskazówkami osoby prowadzącej szkolenie posługiwaniem się̨ przeze mnie sprzętem 

wykorzystywanym w czasie szkolenia i jako jego użytkownik niniejszym zwalniam 

Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. od wszelkiej odpowiedzialności za powyższe szkody.  

5. W przypadku użyczenia sprzętu jakiejkolwiek osobie trzeciej, czynię to na własne ryzyko 

i odpowiedzialność ́ i równocześnie ponoszę̨ wyłączne ryzyko i odpowiedzialność ́związaną ̨
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z zastosowaniem się̨ przez tą osobę̨ do powyższych zasad, a użyczenie sprzętu osobie 

trzeciej nie zwalnia mnie od odpowiedzialności za uszkodzenie i/lub utratę̨ wypożyczonego 

sprzętu. 

6. Zobowiązuję się̨ pokryć ́wszelkie ewentualne koszty jakie Szczyrkowski Ośrodek Narciarski 

S.A. poniesie w związku z dochodzeniem przez osoby trzecie lub organa administracji 

jakichkolwiek roszczeń́ wynikłych ze szkód na osobie lub mieniu spowodowanych moim 

zawinionym, nawet nieumyślnie działaniem lub zaniechaniem w czasie  uczestnictwa  

w szkoleniu. 

7. Zobowiązuję się̨ dochować ́ należytej staranności, by używać ́ sprzętu związanego 

z uprawianiem ww. sportu w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu przedstawicieli, 

pracowników i instruktorów Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego oraz osób trzecich 

oraz w razie potrzeby podjąć działania mające na celu  zminimalizowanie zagrożenia szkodą 

lub zmniejszenia jej skutków. 

8. Oświadczam, że umiem jeździć nartach na poziomie wystarczającym, do wzięcia udziału 

w szkoleniu lub do używania wypożyczonego sprzętu, jestem w dobrej kondycji zdrowotnej, 

nie mam medycznych przeciwwskazań́ do uprawniania sportu objętego szkoleniem, do 

którego przystępuję.  

9. Przyjmuję do wiadomości, że w ramach szkolenia i wypożyczenia sprzętu Szczyrkowski 

Ośrodek Narciarski S.A. nie gwarantuje, ani nie oferuje ubezpieczenia następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

10.  Wyrażam zgodę̨ na wykorzystywanie mojego wizerunku, utrwalonego na materiałach 

filmowych oraz fotograficznych wykonanych w czasie szkolenia, do celów marketingowych 

i nie będę domagać ́ się̨ od Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. korzyści 

finansowych z tego tytułu.  

11. Potwierdzam, że zapoznałem się̨ z Regulaminem Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego 

S.A. oraz Regulaminem K2 SKITURING Academy. 

12. Przeczytawszy powyższe oświadczenie stwierdzam nadto, iż jego treść ́jest dla mnie w pełni 

jednoznaczna i zrozumiała co potwierdzam dobrowolnie niżej złożonym podpisem. 

 

 

                ……………….……..……., dnia ………………. r.                        …………………………………………………………… 

                        (miejscowość)                     (data)                                                (podpis kursanta/opiekuna) 
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OŚWIADCZENIE 

(dla opiekunów osób poniżej 18 roku życia) 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z zasadami uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych 

Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego S.A. w opisanymi Regulaminie K2 SKITURING 

Academy. 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za ryzyko doznania kontuzji, uszczerbku na zdrowiu 

lub śmierci mojego podopiecznego, którego jestem prawnym opiekunem tj.: 

 

……………………………………………………..…………………………… 

 (Imię i nazwisko podopiecznego/osoby małoletniej) 

 

 

……………………………………………………..……………………………  

(Imię i nazwisko prawnego opiekuna/przedstawiciela ustawowego) [czytelnie] 

 

 

 

                ……………….……..……., dnia ………………. r.                        …………………………………………………………… 

                        (miejscowość)                     (data)                                                                   (podpis) 

 


