
A) Świadomość Ryzyka 

Jestem w pełni świadom, że dyscypliny uprawiane w k.s. Alpino są sportami wysokiego ryzyka. Podczas 
trenowania tego typu dyscyplin liczę się z ryzykiem utraty zdrowia lub życia mojego dziecka. Jestem 
świadomy tego, że niektóre ruchy lub działania nie zawsze mogą być przewidziane ani kontrolowane i 
dlatego nie można ich uniknąć ani zapobiec im przez podjęcie środków ostrożności. Jako klub 
przykładamy wszelkich starań aby nasze treningi odbywały się w możliwie  jak najbezpieczniejszych 
warunkach.  
 
 
 
1. Zapoznałem się ze Statutem Klubu, akceptuję jego postanowienia, oraz 
zobowiązuję się do jego bezwzględnego przestrzegania. 
2. Mam pełną świadomość, iż uprawianie sportów wysokiego ryzyka może być niebezpieczne i robię to 
na własne ryzyko, jednocześnie zobowiązuję się do bezwzględnego używania podczas treningu 
ochraniaczy oraz kasku.  
3. Ponoszę wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduję ja bądź moje 
dziecko. 
4. Zrzekam się wszelkich roszczeń wobec Klubu, w szczególności oświadczam, iż rezygnuję z prawa do 
podjęcia dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub występowania z regresem przeciwko Klubowi, jego 
władzom, właścicielom terenu, a także wszelkim innym osobom powiązanym z Klubem, w związku z 
wszelkimi wypadkami lub stratami związanymi z treningami oraz obozami. 

5. Przyjmuję do wiadomości, iż Klub nie ponosi odpowiedzialności za działania moje, oraz mojego 
dziecka. 
 

 

B) Zgoda na hospitalizację 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem i hospitalizacją, w przypadku 

zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez trenera w czasie trwania treningów, obozów oraz 

zawodów.  

 
 
C) Wykorzystanie wizerunku  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka  do celów 
związanych z promocją Klubu, w tym w szczególności na: fotorelacje w prasie, portalach i stronach 
internetowych, zamieszczanie w galeriach zdjęć, reprodukcje na: ulotkach, plakatach, zaproszeniach, 
naklejkach, banerach, stronach internetowych, w galeriach zdjęć oraz wszelkich innych materiałach 
promocyjnych tu niewyszczególnionych.  
 
 
D) REGULAMIN FIS i PZN 
 
1. Reguły FIS i PZN przepisy i procedury 
Rozumiem i akceptuję, iż moje uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach FIS oraz PZN jest 
uwarunkowane moją akceptacją wszystkich reguł FIS oraz PZN stosownych do danego wydarzenia. W 
związku z tym zgadzam się podporządkować wszystkim regułom, przepisom i proce durom oraz 
jurysdykcji podmiotów, które upoważnione są do ich stosowania, włącznie z jurysdykcją Sportowego Sądu 
Arbitrażowego (CAS) w Lozannie w Szwajcarii. 
 
2. Identyfikacja i uznanie ryzyka 
Jestem w pełni świadomy niebezpieczeństw związanych z uczestnictwem we wszystkich dyscyplinach 
sportu zarejestrowanych przez FIS spowodowanych siłami grawitacji, zarówno podczas treningów jak i w 
czasie samych zawodów. Uznaję, że ryzyko łączy się z osiąganiem wybitnych wyników, które wymagają 
ode mnie rozszerzania moich możliwości fizycznych do absolutnych granic. Wiem i akceptuję to, że 



angażowanie się w dyscypliny sportowe oparte na rywalizacji może stanowić zagrożenie dla życia i 
bezpieczeństwa fizycznego. Ponadto wiem i akceptuję, że wyżej wymienione niebezpieczeństwa mogą 
stanowić za grożenie dla każdej osoby znajdującej się w obrębie obszaru zawodów i treningów oraz, że 
niebezpieczeństwa te mogą obejmować warunki środowiskowe, wyposażenie techniczne i oddziaływanie 
warunków atmosferycznych oraz przeszkody naturalne i sztuczne. Jestem świadomy 
tego, że niektóre ruchy lub działania nie zawsze mogą być przewidziane ani kontrolowane i dlatego nie 
można ich uniknąć ani zapobiec im przez podjęcie środków ostrożności. Uznaję, że do mnie osobiście 
należy ocena czy trasa lub skocznia jest dla mnie za trudna. Zgadzam się na 
przeprowadzenie przeze mnie własnej kontroli, a w przypadku oczywistych obaw co do bezpieczeństwa 
natychmiast powiadomię trenera. Startując w zawodach, lub biorąc udział w treningu akceptuję jako 
odpowiednie trasy (skocznie) i warunki na nich panujące. Zgadzam się również z tym, że jestem 
odpowiedzialny za dobór używanego przeze mnie sprzętu i wybór linii na trasie oraz mojej zdolności do 
pomyślnego jej przebycia. 
 
3. Odpowiedzialność cywilna 
Rozumiem, że mogę zostać uznany za osobiście odpowiedzialnego wobec stron trzecich za szkody wynikłe 
z tytułu uszkodzenia ciała i/lub szkód materialnych doznanych wskutek mojego uczestnictwa w treningu 
lub zawodach. Zgadzam się, że kontrolowanie lub nadzorowanie mojego sprzętu nie należy do 
obowiązków organizatora. Zgadzam się na zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawodów przed 
wzięciem w nich udziału. 
 
4. Zwolnienie z odpowiedzialności prawnej Zgodnie ze stosowanym prawem zwalniam FIS oraz Polski 
Związek Narciarski a także organizatorów i ich poszczególnych członków, dyrektorów, urzędników, 
pracowników, wolontariuszy, kontrahentów i agentów z jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej za 
wszelkie straty, uszkodzenia i zniszczenia poniesione w związku z 
moim uczestnictwem w zawodach bądź treningach FIS i PZN. 
 


