OŚWIADCZENIE PILOTA O ZRZECZENIU SIĘ ROSZCZEŃ I ZWOLNIENIU OD ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU
NIEBEZPIECZNYCH ZDARZEŃ
Imię i nazwisko:

___________________________

Data urodzenia:

___________________________

Świadectwo kwalifikacji nr: ___________________________
Model paralotni:

___________________________

1. Ja, niżej podpisany, jako zawodnik startujący w zawodach paralotniowych na celność lądowania "II Krośnieńskie Paralotniowe
Zawody w Celności Lądowania - Puchar Prezydenta" przeprowadzanych w Krosnie w dniach od 28.04.2018 do 29.04.2018 r. (dalej
zwane jako: „Zawody”), zobowiązuję się postępować zgodnie z regulaminem zawodów i przestrzegać poleceń wydawanych przez
organizatorów zawodów, a w szczególności przez Kierownika zawodów. Oświadczam, że przystępuję do rywalizacji sportowej
w zawodach paralotniowych na własną odpowiedzialność.
2. Oświadczam, że jestem w pełni świadomy ryzyka związanego z lataniem sportowym na paralotni i związanego z czynnikami mogącymi
prowadzić do wypadku zarówno w trakcie treningów jak i samych zawodów. Ryzyko to związane jest głównie z wpływem czynników
atmosferycznych i środowiskiem naturalnym, a także z moim wyposażeniem sportowym oraz działalnością osób trzecich. Przyjmuję do
wiadomości, że nie wszystkie zdarzenia da się przewidzieć ani zapobiec im planowanymi procedurami bezpieczeństwa.
3. Osobiście dokonuję oceny czy trudność zadań treningowych oraz konkurencji zawodów leży w granicach moich możliwości.
Niezwłocznie poinformuję też organizatorów o jakichkolwiek wątpliwościach dotyczących bezpieczeństwa. Decydując się na start uznaję
tym samym, że warunki sprzyjają lataniu a stopień trudności zadań odpowiada moim umiejętnościom. Osobiście odpowiadam za stan
sprzętu, którego używam oraz za wybór trasy przelotu do wyznaczonego celu.
4. Przyjmuję do wiadomości, że mogę być odpowiedzialny za szkody wobec osób trzecich i ich majątku, powstałe na skutek zdarzeń
związanych z moimi lotami. Uznaję, że organizatorzy nie są w żaden sposób zobowiązani do sprawdzania stanu technicznego mojego
sprzętu. Oświadczam też, że obowiązek zapoznawania się z bieżącymi ustaleniami w trakcie zawodów oraz śledzenie warunków
atmosferycznych leżą całkowicie po mojej stronie. Wyrażam zgodę na pokrycie wszystkich kosztów ewentualnych działań
poszukiwawczo-ratowniczych podjętych celem odnalezienia/uratowania mnie.
5. Jako zawodnik startujący w zawodach paralotniowych przyjmuję do wiadomości, że uczestniczenie w Zawodach i treningach wiąże się
z NIEODŁĄCZNYMI ZAGROŻENIAMI, może być NIEBEZPIECZNE i niesie z sobą RYZYKO FIZYCZNYCH OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI. W sposób
wyraźny i świadomy przejmuję na siebie wszelkie zagrożenia i ryzyka związane z uczestniczeniem w Zawodach lub w sesjach
treningowych, oraz z przemieszczaniem się po obszarach miejsc, w których odbywają się Zawody, jak również pomiędzy takimi
miejscami.
6. W związku z dopuszczeniem do uczestniczenia w Zawodach, wyrażam zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności oraz zrzekam się
wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z uszkodzeń ciała, śmierci oraz strat materialnych poniesionych w związku z Zawodami
w stosunku do organizatorów Zawodów, kierownictwa Zawodów, właścicieli lotniska, Aeroklubu Polskiego, właścicieli i posiadaczy
nieruchomości, na których prowadzone będą działania związane z Zawodami (włączając w to obszary startów i lądowań); członków
komitetów zawodów i zespołu sędziowskiego (zwanych dalej łącznie: „Zwolnionymi Stronami”). Zobowiązuję się nie wytaczać powództw
w stosunku do Zwolnionych Stron i akceptuję fakt, że jeżeli ktokolwiek odniesie fizyczne obrażenia lub jeżeli dojdzie do uszkodzenia bądź
zniszczenia mojej i/lub cudzej własności wskutek lub w związku z moim uczestniczeniem w Zawodach, to nie będą przysługiwać mi żadne
roszczenia ani prawo do wniesienia pozwu w stosunku do Zwolnionych Stron. Postanowienia niniejszego punktu nie będą miały
zastosowania w odniesieniu do przewinień, co do których wykazano, że zaistniały wskutek lub w związku z działaniem umyślnym lub
wskutek niedbalstwa.
7. Postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie znajdują zastosowanie przed postanowieniami jakichkolwiek innych umów
zawartych pomiędzy stronami lub oświadczeń składanych przez strony. Stosunki pomiędzy stronami poddaje się regulacjom prawa
polskiego. Moją intencją jest interpretowanie postanowień zawartych w niniejszym dokumencie w sposób możliwie szeroki.
ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO DOKUMENTU I W PEŁNI ROZUMIEM JEGO TREŚĆ. JESTEM ŚWIADOM, ŻE NINIEJSZY
DOKUMENT DOTYCZY ZWOLNIENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ ZRZECZENIA SIĘ ROSZCZEŃ. PODPISUJĄC NINIEJSZY DOKUMENT
OŚWIADCZAM, ŻE CZYNIĘ TAK Z WŁASNEJ I NIEPRZYMUSZONEJ WOLI.
Data: ___________________________
Podpis: _________________________

