
Sky-Tech Łuka Mariusz , zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r.(Dz. Ust. z 2002r. 

Nr 101, poz. 926 z późn zm.) 

  

 

OSTRZEŻENIE 

Zjazdy linowe należą do sportów wysokiego ryzyka i uprawiane nieprawidłowo,                       

z lekceważeniem zasad bezpiecznej asekuracji i obowiązującego użytkowników atrakcji 

Ekstremalny PGE Narodowy regulaminu, mogą doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, 

groźnego dla zdrowia, a nawet życia użytkownika/lub osób postronnych. Każda osoba 

podejmująca zjazd, na terenie PGE Narodowy, musi uwzględnić to ryzyko, które podejmuje 

na własną odpowiedzialność. 

 FORMULARZ OSOBOWY UŻYTKOWNIKA ATRAKCJI                                   

EKSTREMALNY PGE NARODOWY 

 

 

DANE OSOBOWE 

 IMIĘ  

NAZWISKO  DATA URODZENIA  

DANE ADRESOWE 

KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ  

TELEFON  EMAIL  

OŚWIADCZENIE 

 

 

√ 

 

 

 
√ 

 

√ 

 
√ 

 

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, iż zapoznałem/-am się z przedstawionym powyżej 
OSTRZEŻENIEM oraz podejmuję zjazd linowy w ramach Ekstremalny PGE Narodowy na 
PGE Narodowy z pełną świadomością ryzyka oraz na własną odpowiedzialność. 
 
 
Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, iż zapoznałem/-am się z regulaminem atrakcji 
Ekstremalny PGE Narodowy i w pełni go akceptuję. 
 
Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, iż nie choruję na żadne schorzenia układu 
krwionośnego, oddechowego oraz mięśniowo-kostnego i nie istnieją żadne 
przeciwwskazania do uprawiania przeze mnie zjazdów linowych w ramach Ekstremalny  
PGE Narodowy 
PGE Narodowy 

 

Oświadczam, iż został mi udzielony szczegółowy instruktaż przed zjazdem. 
 
 Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do wykonania umowy przez Sky -Tech Łuka Mariusz , zgodnie z 
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r.(Dz. Ust. z 2002r. Nr 101, 
poz. 926 z późn zm.) 
 

MIEJSCE, DATA 

 

 CZYTELNY PODPIS 

 

 

PODPIS INSTRUKTORA 

 

 * pola nieobowiązkowe 

 

 √ 

 

 √ 

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich  danych osobowych dla 
celów marketingowych przez Sky-Tech Łuka Mariusz , zgodnie z Ustawą o Ochronie 
Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r.(Dz. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.) * 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w celach promocyjnych 
przez Sky-Tech Łuka Mariusz , zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 
dnia 29.08.1997r.(Dz. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.)  * 
 

 

 √ 

 

 

FILM   

 

GODZINA ZJAZDU 


