
                                                                                         

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 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. 

 

Proszę wypełnić czytelnie, drukowanymi literami 

 

IMIĘ NAZWISKO _________________________________________________________________________________ 

DATA URODZENIA _______________________________________________________________________________ 

ADRES ZAMIESZKANIA ____________________________________________________________________________ 

TELEFON _______________________________________________________________________________________ 

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych 

do korzystania ze ściany wspinaczkowej. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie 

jest: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie , ul. Nacławska 84 , 64-000 Kościan.  

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 

działania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 

Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 

Kościanie za pomocą adresu: szymon.slusarek@koscian.eu. telefon : 65 512 28 22 

Dane podane przez Ciebie na karcie zgłoszenia wspinacza będą przetwarzane w celu niezbędnym do korzystania ze 

ściany wspinaczkowej. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w Biurze Obsługi 

Klienta/sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie, oraz na stronie: 

www.rekreacyjny.koscian.pl – zakładka RODO    

_____________________ 
                                                                                                                                                                                             podpis 

          OŚWIADCZENIE: Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że: 

1. Umiem asekurować i znam zasady bezpiecznego poruszania się po ścianie. Jeśli nie zobowiązuje się 
przeszkolić u instruktora/operatora ze ściany wspinaczkowej lub nie asekurować. 

2. Zapoznałem/am się z cennikiem, regulaminem ściany wspinaczkowej wraz z zasadami wspinania (zał. nr 4) 

w Kościanie i zobowiązuję się do przestrzegania ich postanowień oraz poleceń personelu ściany. 

3. Jestem świadom(a), iż uprawianie wspinaczki stwarza ryzyko utraty zdrowia lub nawet życia, jeżeli nie 
stosuje się zasad określonych w regulaminie ściany wspinaczkowej, zasad bezpiecznej asekuracji oraz 
poleceń personelu ściany.  

4. W razie wypadku wynikającego z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń opiekującego się 

obiektem personelu, nie będę wnosił(a) jakichkolwiek roszczeń finansowych i prawnych wobec osób 

nadzorujących wspinanie oraz właściciela obiektu. 

______________________________ 
                                                                                                                                                                                data i czytelny podpis 
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