
 
Imię i nazwisko dziecka ..............................................
data urodzenia dziecka ................................................

 
 

Oświadczenie - zgoda na zjazdy tyrolką

Wyrażam zgodę na skorzystanie mojego dziecka / podopiecznego z tyrolki w Malawa Fun Park w
dniu .................................
Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, iż korzystanie z tyrolki jest bezpieczne tylko
wtedy, gdy zjeżdżający przestrzega wszystkich punktów regulaminu oraz wszystkich zasad
bezpieczeństwa, inaczej jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków. 

W przypadku złamania regulaminu, tj. np. wkładania palców w okolice bloczka w czasie zjazdów,
może grozić zranieniami, a nawet trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.
Gwarantuję zatem, że moje dziecko / podopieczny będzie przestrzegał wszystkich punktów
regulaminu, m. in. nie będzie regulował uprzęży i zdjemował kasku ochronnego, nie będzie zjeżdżał
samowolnie bez opieki instruktora.

Na wypadek nieprzestrzegania zasad regulaminu ponoszę wszelką odpowiedzialność za swego
podopiecznego oraz wszystkie wyrządzone przez niego szkody, a w przypadku wystąpienia
jakiegokolwiek nieszczęśliwego zdarzenia lub wypadku, spowodowanego nieprzestrzeganiem
regulaminu nie będę występować z jakimkolwiek roszczeniem do organizatora.

Składając podpis oświadczam, iż podałem/am dane zgodne z prawdą. 

Imię i nazwisko prawnego opiekuna     ……………………………………………..............................

Adres             ……………………………………………......................................................................

Telefon kontaktowy             ………………………   e- mail ................................................................

Data i czytelny podpis                           ………………………………………......................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FUN PARK GOCLAN KAMIL z siedzibą w Rzeszowie na ulicy Frezji 1 w celach akceptacji
regulaminów oraz przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany powyżej. (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO)). Równocześnie wyrażam zgodę na  wykorzystanie mojego wizerunku przez FUN PARK GOCLAN KAMIL z siedzibą w Rzeszowie na ulicy
Frezji 1 w celach marketingowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach  pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631, z późn. zm.) Dane podaję dobrowolnie, wiedząc że przysługuje mi prawo wglądu i ich edycji.


