
THE ART OF TRAINING SMART  .

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Szkoleń

INŻYNIERIA FITNESSU
………………, dnia ……………… r. 

…………………………………………

…………………………………………

(imię i nazwisko Uczestnika)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

o zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa w Szkoleniu Praktycznym

Jako  Uczestnik  Szkolenia  ……………………………………………  organizowanego  przez  Paweł  Łydek  Company

(Organizator), odbywającego się w ……………………… dnia ……………….. r., oświadczam, że:

1) zapoznałem się z treścią Regulaminu Szkolenia oraz jego załączników i zobowiązuję się stosować do ich
zapisów;

2) mój stan zdrowia Uczestnika w pełni pozwala na wzięcie udziału w Szkoleniu Praktycznym organizowanym
przez Organizatora;

3) nie  jestem  w  stanie  po  spożyciu  alkoholu  lub  innych  środków  (np.  leków,  środków  psychotropowych,
stymulujących),  które  mogą  w  jakikolwiek  sposób  wyłączać  lub  ograniczać  moją  sprawność
psychomotoryczną i podejmowane decyzje w trakcie udziału w Szkoleniu;

4) posiadam  odpowiedni  ubiór  i  obuwie  sportowe  umożliwiające  mi  bezpieczne  uczestnictwo  w  Szkoleniu
Praktycznym;

5) podczas Szkolenia Praktycznego będę stosować się do wszelkich poleceń oraz instrukcji  otrzymanych od
osób  prowadzących  Szkolenie  Praktyczne,  w  tym  również  nakazujących  natychmiastowe  zaprzestanie
uczestnictwa w Szkoleniu Praktycznym w przypadku wystąpienia u mnie złego samopoczucia;

6) mam świadomość, że w trakcie Szkolenia mogę doświadczyć m.in. skaleczeń, kontuzji, otarć, przegrzania,
wyziębienia oraz wszelkiego rodzaju niedogodności związanych z charakterem Szkolenia i ponoszę osobiście
odpowiedzialność za ich zaistnienie;

7) od momentu rozpoczęcia Szkolenia do chwili jego zakończenia ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność
za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone komukolwiek podczas, w wyniku lub w związku z moim udziałem
w Szkoleniu Praktycznym;

8) w przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej osobiście przeze mnie lub w przypadku nakazania zaprzestania
udziału w Szkoleniu Praktycznym nie będę wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora,
ani osób prowadzących Szkolenie Praktyczne.

Jednocześnie potwierdzam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora mojego wizerunku utrwalonego
w trakcie Szkolenia w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Szkolenia.

..................................................
podpis Uczestnika

PAWEŁ ŁYDEK COMPANY
ul. Strażacka 30/2, 42-450 Grabowa

NIP: 6492225439, REGON: 380434014
e-mail: inzynieria.fitnessu@gmail.com
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