
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
Park Linowy „Relaks – Perła Serpelic” 

 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna.............................................................................................. 

Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na jednorazowe skorzystanie z atrakcji parku 
linowego przez: 

 
……………………………………............................................................................................ 

(imię i nazwisko dziecka) 
Oświadczam, że dziecko zostało pouczone o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w parku linowym,              

zapoznało się z regulaminem parku linowego i zobowiązuje się go przestrzegać. Akceptuję postanowienia regulaminu.              
Jestem świadomy/a, że wchodząc na trasy parku linowego istnieje ryzyko urazu jak przy rekreacyjnym uprawianiu               
każdego sportu oraz zdaję sobie sprawę, że nieprzestrzeganie regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa przekazanych             
dziecku na szkoleniu grozi wypadkiem. Przyjmuję do wiadomości że park linowy jest celowym zbiorem przeszkód               
gdzie przy braku sprawności lub własnej nieuwagi mogę wyrządzić krzywdę sobie lub innym. Nie będę zgłaszał                
roszczeń w przypadku uszkodzenia garderoby. 

Ponadto oświadczam, że u dziecka nie występują przeciwwskazania zdrowotne (między innymi: padaczka,            
choroby serca, itp.) do aktywności ruchowej w parku linowym. 
*W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27                
kwietnia 2016r. tzw. RODO upoważniam firmę “RELAKS-Perła Serpelic”s.c. Serpelice 128, 08-221 Serpelice            
NIP 4960252719 do przetwarzania moich danych osobowych w związku z skorzystaniem z atrakcji Parku              
Linowego. 
 

………..……........................................... 
            Data i podpis opiekuna 

 
 
 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
Park Linowy „Relaks – Perła Serpelic” 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna.............................................................................................. 

Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na jednorazowe skorzystanie z atrakcji parku 

linowego przez: 

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

Oświadczam, że dziecko zostało pouczone o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w parku linowym,             
zapoznało się z regulaminem parku linowego i zobowiązuje się go przestrzegać. Akceptuję postanowienia regulaminu.              
Jestem świadomy/a, że wchodząc na trasy parku linowego istnieje ryzyko urazu jak przy rekreacyjnym uprawianiu               
każdego sportu oraz zdaję sobie sprawę, że nieprzestrzeganie regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa przekazanych             
dziecku na szkoleniu grozi wypadkiem. Przyjmuję do wiadomości że park linowy jest celowym zbiorem przeszkód               
gdzie przy braku sprawności lub własnej nieuwagi mogę wyrządzić krzywdę sobie lub innym. Nie będę zgłaszał                
roszczeń w przypadku uszkodzenia garderoby. 

Ponadto oświadczam, że u dziecka nie występują przeciwwskazania zdrowotne (między innymi: padaczka,            
choroby serca, itp.) do aktywności ruchowej w parku linowym. 
*W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27                
kwietnia 2016r. tzw. RODO upoważniam firmę “RELAKS-Perła Serpelic”s.c. Serpelice 128, 08-221 Serpelice            
NIP 4960252719 do przetwarzania moich danych osobowych w związku z skorzystaniem z atrakcji Parku              
Linowego. 
 

..................................  Data i podpis opiekuna 
 



Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
Park Linowy „Relaks – Perła Serpelic” 

 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna.............................................................................................. 

Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na jednorazowe skorzystanie z atrakcji parku 
linowego przez: 

 
……………………………………............................................................................................ 

(imię i nazwisko dziecka) 
Oświadczam, że dziecko zostało pouczone o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w parku linowym,              

zapoznało się z regulaminem parku linowego i zobowiązuje się go przestrzegać. Akceptuję postanowienia regulaminu.              
Jestem świadomy/a, że wchodząc na trasy parku linowego istnieje ryzyko urazu jak przy rekreacyjnym uprawianiu               
każdego sportu oraz zdaję sobie sprawę, że nieprzestrzeganie regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa przekazanych             
dziecku na szkoleniu grozi wypadkiem. Przyjmuję do wiadomości że park linowy jest celowym zbiorem przeszkód               
gdzie przy braku sprawności lub własnej nieuwagi mogę wyrządzić krzywdę sobie lub innym. Nie będę zgłaszał                
roszczeń w przypadku uszkodzenia garderoby. 

Ponadto oświadczam, że u dziecka nie występują przeciwwskazania zdrowotne (między innymi: padaczka,            
choroby serca, itp.) do aktywności ruchowej w parku linowym. 
*W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27                
kwietnia 2016r. tzw. RODO upoważniam firmę “RELAKS-Perła Serpelic”s.c. Serpelice 128, 08-221 Serpelice            
NIP 4960252719 do przetwarzania moich danych osobowych w związku z skorzystaniem z atrakcji Parku              
Linowego. 
 

………..……........................................... 
            Data i podpis opiekuna 

 
 
 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
Park Linowy „Relaks – Perła Serpelic” 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna.............................................................................................. 

Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na jednorazowe skorzystanie z atrakcji parku 

linowego przez: 

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

Oświadczam, że dziecko zostało pouczone o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w parku linowym,             
zapoznało się z regulaminem parku linowego i zobowiązuje się go przestrzegać. Akceptuję postanowienia regulaminu.              
Jestem świadomy/a, że wchodząc na trasy parku linowego istnieje ryzyko urazu jak przy rekreacyjnym uprawianiu               
każdego sportu oraz zdaję sobie sprawę, że nieprzestrzeganie regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa przekazanych             
dziecku na szkoleniu grozi wypadkiem. Przyjmuję do wiadomości że park linowy jest celowym zbiorem przeszkód               
gdzie przy braku sprawności lub własnej nieuwagi mogę wyrządzić krzywdę sobie lub innym. Nie będę zgłaszał                
roszczeń w przypadku uszkodzenia garderoby. 

Ponadto oświadczam, że u dziecka nie występują przeciwwskazania zdrowotne (między innymi: padaczka,            
choroby serca, itp.) do aktywności ruchowej w parku linowym. 
*W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27                
kwietnia 2016r. tzw. RODO upoważniam firmę “RELAKS-Perła Serpelic”s.c. Serpelice 128, 08-221 Serpelice            
NIP 4960252719 do przetwarzania moich danych osobowych w związku z skorzystaniem z atrakcji Parku              
Linowego. 
 

..................................  Data i podpis opiekuna 
 


