.........................................., dnia ........................
(miejscowość, data)

Imię i nazwisko:
..............................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania:
.............................................................................................................................................................................
Nr telefonu:
..............................................................................................................................................................................
Zdrofit spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Mangalia 4
02-758 Warszawa

ZGODA NA KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU ZDROFIT PRZEZ
OSOBĘ NIEPEŁNOLETNIĄ

Ja, niżej podpisan(a)y .........................................................................................................................................................,
(imię i nazwisko rodzica /opiekuna)

będąc rodzicem / opiekunem prawnym*: ............................................................................................................................,
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)

niniejszym**:
1. Wyrażam zgodę na udział w/w osoby małoletniej w "zajęciach dla dzieci", organizowanych
przez Zdrofit, z jednoczesnym pozostawaniem małoletniego pod opieką i nadzorem rodzica/opiekuna prawnego
do momentu przekazania małoletniego pod opiekę osoby prowadzącej zajęcia oraz od momentu odbioru
małoletniego po zajęciach. Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma stwierdzonych przeciwwskazań do
udziału w zajęciach sportowych.
 TAK

 NIE

2. Wyrażam zgodę na udział w/w osoby małoletniej w grupowych zajęciach fitness, organizowanych przez Zdrofit
oraz przebywanie na terenie fitness klubu Zdrofit w związku z w/w zajęciami, z jednoczesnym przebywaniem
małoletniego pod opieką i nadzorem rodzica/opiekuna prawnego. Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma
stwierdzonych przeciwwskazań do podejmowania wysiłku fizycznego.
 TAK

 NIE

3. Wyrażam zgodę na korzystanie przez w/w osobę małoletnią z siłowni, prowadzonej w ramach usług fitness
klubu Zdrofit oraz przebywanie na terenie fitness klubu Zdrofit w związku z w/w aktywnością,
z jednoczesnym przebywaniem małoletniego pod opieką i nadzorem rodzica/opiekuna prawnego. Oświadczam,
że dziecko jest zdrowe i nie ma stwierdzonych przeciwwskazań do podejmowania wysiłku fizycznego.
 TAK

 NIE

4. Wyrażam zgodę na udział w/w osoby małoletniej w grupowych zajęciach fitness, organizowanych przez Zdrofit
oraz przebywanie na terenie fitness klubu Zdrofit w związku z w/w zajęciami, z uwzględnieniem samodzielnego
pobytu w/w osoby małoletniej na terenie klubu Zdrofit i możliwością samodzielnego korzystania z jego usług.
Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma stwierdzonych przeciwwskazań do podejmowania wysiłku
fizycznego.
 TAK

 NIE

5. Wyrażam zgodę na korzystanie przez w/w osobę małoletnią z siłowni, prowadzonej w ramach usług fitness
klubu Zdrofit oraz przebywanie na terenie fitness klubu Zdrofit w związku z w/w aktywnością,
z uwzględnieniem samodzielnego pobytu w/w osoby małoletniej na terenie klubu Zdrofit i możliwością
samodzielnego korzystania z jego usług.
 TAK

 NIE

6. Wyrażam zgodę na zawarcie przez w/w osoby małoletnią umowy o korzystanie z usług fitness klubu Zdrofit.
 TAK

 NIE

Jednocześnie oświadczam, iż wiadomym mi jest, że za wszelkie działania osoby małoletniej odpowiedzialność ponoszą jego rodzice
/ opiekunowie prawni. Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich szkód, wynikłych z działania dziecka lub zaniechania przestrzegania
przez niego zasad, określonych w Regulaminie Fitness Klubu Zdrofit. Ponadto oświadczam, iż w/w osoba małoletnia jest zdrowa
i nie ma wobec niej orzeczonych żadnych przeciwwskazań do aktywności fizycznej we wskazanej powyżej formie.

.....................................................................
(czytelny podpis)
* - niewłaściwe skreślić;
** - wskazać akceptowane / nieakceptowane formy korzystania z usług Klubu Zdrofit przez małoletniego.

