
  Podpis opiekuna 

 

Opalenie, dnia ……..………. r. 

……………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Adres/telefon 

Ewelina Mróz Gospodarstwo Agroturystyczne 

Maciejówka  

w Opaleniu  

ul. Józefa Czyżewskiego 31, 83-136 Opalenie 

 

OŚWIADCZENIE 

opiekuna osoby małoletniej 

 

I. Niniejszym wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej terenie Gospodarstwa 

Agroturystycznego Maciejówka mojego syna/córkę/podopiecznego 

……………….…………………………….. (imię i nazwisko) ur. 

………………………………………………….……… oraz zapoznałem/łam się z regulaminem stajni. 

Oświadczam, że małoletni nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania rekreacyjnej jazdy konnej. 

Oświadczam, iż przysługuje mi władza rodzicielska/piecza nad małoletnim.  

III. Oświadczam, że małoletni został pouczony zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie 

Gospodarstwo Agroturystyczne Maciejówka w Opaleniu a także zapoznano go z regulaminem Szkoły 

Jeździeckiej i wytłumaczono mu jego zapisy.  

IV. Oświadczam, że małoletni został pouczony o zasadach i poinstruowany o technice jazdy konnej. 

Udzielono małoletniemu niezbędnych informacji dotyczących zachowań koni. 

V. Uczestnikom zajęć jeździeckich sugeruję się wykupienie policy ubezpieczenia NNW związanej                            

z uprawianiem jeździectwa.  

VI. Na teren Szkoły i znajdujących się w niej obiektów wprowadzam małoletniego na własne ryzyko i 

odpowiedzialność. Jestem świadom-y/-a, że nawet przy rekreacyjnym uprawieniu jeździectwa konnego 

istnieje ryzyko poważnego urazu jak przy uprawianiu każdego sportu. Zobowiązuję się do ścisłego 

przestrzegania poleceń osób prowadzących zajęcia oraz przestrzegania regulaminów. Zobowiązuję się 

zapewnienia małoletniemu odzieży ochronnej i odpowiedniej do jazdy konnej.  

VII. Oświadczam, iż małoletni został pouczony o tym, że w przypadku wystąpienia urazów, bólów lub 

innych niepokojących sytuacji dotyczących mojego organizmu jest on zobowiązany niezwłocznie 

poinformować o tym osobę prowadzącą zajęcia. Małoletni jest świadomy, iż w przypadku niepokojącego 

zachowania zwierzęcia na natychmiast przerwać jazdę i wezwać pomoc osoby prowadzącej zajęcia.  

VIII. Wyrażam zgodę na pobyt małoletniego w pomieszczeniach przynależnych do szkoły jeździeckiej 

celem przyuczenia małoletniego do opieki nad koniem oraz konserwacji wyposażenia jeździeckiego.  

XI . Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych małoletniego w postaci imienia i nazwiska oraz 

adresu przez administratora - Ewelinę Mróz prowadzącą działalność gospodarczą Gospodarstwo 

Agroturystyczne Maciejówka (ul. Józefa Czyżewskiego 31, 83-136 Opalenie) – na potrzeby realizacji 

umowy o świadczenie usług rekreacyjnych. Nadto wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ewelinę Mróz 

mojego wizerunku na potrzeby promocji i marketingu usług administratora.  


