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KARTA ZGŁOSZENIOWA NIEPEŁNOLETNIEGO WSPINACZA 
 

Wspinanie bez zachowania zasad określonych w regulaminie ściany wspinaczkowej, zasad bezpiecznej asekuracji oraz 

poleceń personelu ściany może doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji do utraty zdrowia a nawet życia wspinacza 

lub osób postronnych.  

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW WSPINAJĄCYCH SIĘ DZIECI 

 

Polskie prawodawstwo traktuje każdą formę uprawiania wspinaczki równorzędnie z innymi formami alpinizmu, który jest uważany 

za sport wysokiego ryzyka. Wobec czego mogą go samodzielnie uprawiać tylko osoby pełnoletnie, a młodzież po ukończeniu 

16 roku życia, za zgodą (na piśmie) rodzica/opiekuna prawnego. Wobec powyższego dzieci do lat 16 mogą się wspinać wyłącznie 

pod nadzorem prawnego opiekuna, a także pod nadzorem instruktora lub operatora ściany. Wspinaczka dzieci powinna mieć 

charakter nauki wspinania. 

 

Proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. 

 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

 

__________________________________________________________ 

 

ADRES ZAMIESZKANIA  

 

__________________________________________________________ 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych oraz oświadczam, że zgadzam się na wspinanie na sztucznej ścianie wspinaczkowej 

córki/syna:  

 

__________________________________________________________i przejmuję odpowiedzialność za wszelkie wypadki 

i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń opiekującego się obiektem personelu ściany. 

Jest mi wiadomo, że wspinaczka jest sportem niebezpiecznym i nawet na sztucznym obiekcie możliwe są kontuzje. Zapoznałem/am 

się z cennikiem, regulaminem ściany wspinaczkowej/bulderowni oraz z zasadami wspinania na ściance wspinaczkowej 

ADRENALINA i zobowiązuję się do przestrzegania ich przeze mnie i dziecko. Ponadto informuję, że nie istnieją żadne 

przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania przez nią/niego wspinaczki.  

 

 

                 _____________________________  

                                                                                                                                                                                                                                           

         data i czytelny podpis 

 

 

 
Administratorem Danych Osobowych jest Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji (BOSIR) z siedzibą w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 270. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail iod@bosir.bierun.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres 

Administratora z dopiskiem „IOD”. 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO. Odbiorcami danych mogą 

być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności BOSiR, z którymi została zawarta umowa 

powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań, dla których 

zostały pozyskane. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji świadczonych usług, a odmowa ich podania uniemożliwi 

skorzystanie z usług świadczonych przez Administratora. 

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie obowiązującym prawem. 

 


