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Imię i nazwisko 
 
W związku z uczestnictwem w Otwartych Paralotniowych Mistrzostwach Polski 2014, oświadczam co następuje: 
 
1. Ryzyko 
 
Ja, niżej podpisany jestem poinformowany i w pełni rozumiem, że latanie w zawodach związane jest z 
podwyższonym ryzykiem, tj. występowaniem czynników (mogących się nasilać w warunkach latania 
zawodniczego), które mogą prowadzić do wypadku, czy to podczas treningu, czy w trakcie samych zawodów. 
Zgadzam się, że powodzenie w zawodach lotniczych często jest powiązane z podwyższonym ryzykiem, 
zwłaszcza, gdy zbliżam się do granic moich możliwości. Zdaję sobie sprawę, że branie udziału w zawodach 
lotniczych może wystawić na szwank moje zdrowie, a nawet życie. 
 
Ryzyko to jest obecne dla wszystkich uczestników zawodów i osób uczących się, zwłaszcza ze względu na 
warunki środowiskowe i atmosferyczne, sprzęt techniczny oraz naturalne lub zbudowane przez człowieka 
przeszkody. Zgadzam się, że nie każdy przebieg wypadków jest przewidywalny lub poddający się kontroli i 
dlatego może być nie do uniknięcia lub zapobieżenia przez podjęcie zapobiegawczych środków bezpieczeństwa. 
 
2. Podejmowanie ryzyka 
 
Muszę sam oceniać, czy konkurencja w zawodach lub na treningu w danych okolicznościach leży w granicach 
moich umiejętności. Poinformuję kierownika zawodów bezzwłocznie o każdym problemie związanym z 
bezpieczeństwem. Startując zgadzam się, że warunki na starcie oraz warunki pogodowe są odpowiednie do 
bezpiecznego lotu. Jestem osobiście odpowiedzialny za sprzęt, którego używam i za trasę, jaką wybieram, aby 
ukończyć konkurencję 
 
3. Odpowiedzialność cywilna 
 
W związku z dopuszczeniem do uczestniczenia w Mistrzostwach, wyrażam zgodę na zwolnienie z 
odpowiedzialności oraz zrzekam się wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z uszkodzeń ciała, śmierci 
oraz strat materialnych poniesionych w związku z Mistrzostwami w stosunku do następujących osób oraz ich 
konglomeratów: organizatorów Mistrzostw, Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego, Aeroklubu Polskiego, 
właścicieli i posiadaczy nieruchomości, na których prowadzone będą działania związane z Zawodami (włączając 
w to obszary startów i lądowań); Międzynarodową Federację Lotniczą FAI oraz jej Komisję CIVL oraz ich 
członków, agentów, członków zarządu, dyrektorów, właścicieli, członków komisji i jury (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 cudzej własności wskutek lub w związku z moim uczestniczeniem w Mistrzostwach, to nie będą 
przysługiwać mi żadne roszczenia ani prawo do wniesienia pozwu w stosunku do Zwolnionych Stron. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym regulaminem zawodów i zobowiązuję się go przestrzegać. 
  
Przeczytałem i rozumiem powyższe oświadczenie. 
 
Potwierdzam, że posiadam ubezpieczenie kosztów leczenia oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
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