
Wypełniamy czytelnie, pismem drukowanym. Bez daty i podpisu oświadczenie nie jest 

ważne!!! 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZECKA - wspinaczka 

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

   telefon kontaktowy: ……………………………e-mail:……………………………… 

Imię i nazwisko drugiego rodzica/opiekuna: …………………………………………. 

telefon kontaktowy.:…………………………... e-mail:……………………………... 

Imię i nazwisko dziecka:……………………… data urodzenia:……………………… 

 

Oświadczam, że: 

1. Zostałem poinformowany/a, że wspinaczka, zwłaszcza gdy jest uprawiana nieprawidłowo, 

z lekceważeniem zasad bezpiecznej asekuracji lub też poleceń prowadzącego zajęcia instruktora, 

może być przyczyną nieszczęśliwego wypadku, groźnego dla zdrowia, a nawet życia wspinacza 

oraz przebywających w pobliżu osób. 

2. Zostałem/am poinformowany/a, że w polskim ustawodawstwie, nie ma wystarczająco  

ścisłych i wyczerpujących regulacji prawnych i przepisów wykonawczych dotyczących 

uprawiania wspinaczki przez osoby niepełnoletnie oraz że ten rodzaj sportu zaliczany jest do grupy 

dyscyplin wysokiego ryzyka. W związku z tym, na uprawianie wspinaczki przez osoby, która nie 

ukończyły 18 roku życia muszą wyrazić formalną zgodę jej rodzice lub opiekunowie prawni. 

3. Zostałem/am poinformowany/a, że na Ścianie Wspinaczkowej/Boulderze Chwyciarnia Arena 

Gliwice  mogą uprawiać wspinaczkę tylko osoby nieletnie będące pod opieką instruktora 

wspinaczki (wspinaczki sportowej lub skałkowej) – w terminach określonych zgodnie z 

harmonogramem pracy ściany wspinaczkowej . 

 4.  Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami, wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka    

w zajęciach wspinaczkowych na Ścianie Wspinaczkowej Chwyciarnia Arena Gliwice. 

5. Zgadzam się, aby odpowiedzialność za organizację, prowadzenie i bezpieczeństwo dziecka   
w trakcie zajęć ponosił instruktor w danym dniu organizujący zajęcia na Ścianie 
Wspinaczkowej/BouIderze. 

6. Dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wyłączających dziecko z możliwości brania 

udziału w zajęciach wspinaczki i zobowiązuję się poinformować osoby prowadzące zajęcia           

o wszelkich przeciwwskazaniach w udziale w zajęciach. 

7. Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz zobowiązuję się do poinformowania 

MONOLIT P.P.H.U. Michał Szymański al. Korfantego 23, 44-100 Gliwice o wszelkich 

zmianach danych zawartych w niniejszym oświadczeniu. 

8.  Wyrażm zgodę przetwarzanie przez MONOLIT P.P.H.U. Michał Szymański Gliwice al. 

Korfantego 23, 44-100 Gliwice danych osób podanych w niniejszym oświadczeniu, tj. imion i 

nazwisk, adresów e-mail, nr tel., daty urodzenia, a także utrwalanie wizerunku dziecka.  

9.  Poinformowałem/am osoby trzecie, których dane osobowe wskazałem/am w niniejszym 

oświadczeniu, o przetwarzaniu ich danych osobowych wraz z informacją zawartą w pkt. 6 

oświadczenia. 

 

 

 

 

 



10. Zostałem/am poinformowany/a, że: 

 administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Monolit 
P.P.H.U.  z siedzibą w Gliwicach, przy al. Korfantego 23. 

 dane osobowe są przetwarzane podstawie art 6 1Et. 1 pkt a), b) i d) Roporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), w celu świadczenia usług przez Ścianę Wspinaczkową Chwyciarniai Arena 
Gliwice, a także pozostałych celach wskazanych w zgodach w oświadczeniu,  

 dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. współpracownikom i partnerom 
Monolit P.P.H.U.  z siedzibą w Gliwicach, przy al. Korfantego 23,  świadczącym usługi 
związane z działalnością Ściany Wspinaczkowej Chwyciarnia Arena Gliwice 

 podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla świadczenia usług przez Ścianę 
Wspinaczkową Chwyciarnia  Arena Gliwice, a dane będą przetwarzane przez czas 
korzystania z usług oraz do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,  

 dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

 w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują mi prawa wskazane w art. 
7 ust. 3, art. 15 — 22, 77 RODO. 

 

 

 

 

  Data Podpis 

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Monolit P.P.H.U.  z siedzibą w Gliwicach, przy al. 

Korfantego 23 

oraz obecnych i przyszłych partnerów współpracujących z Monolit P.P.H.U. 

w Gliwicach, informacji handlowych (tj. informacji o promocjach, w tym promocjach 

urodzinowych, wydarzeniach i nowych usługach, 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku 

o Świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przesyłanych na 

adres e-mail lub za pośrednictwem wiadomości SMS oraz przetwarzanie danych osobowych w tym 

zakresie. 

 

 

 

 

  Data  Podpis 

 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Monolit P.P.H.U.  z siedzibą w Gliwicach, przy al. 

Korfantego 23. 

na stronie Chwyciarnia. Pl, portalu społecznościowym Facebook, Instagram oraz na materiałach 

promocyjnych, m.in. broszurach, mojego wizerunku związanego z pobytem na obiekcie jakim jest 

Ściana Wspinaczkowa zlokalizowana w Hali Arena Gliwice. 

 

 

 

  Data  Podpis 


