
 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Rozgrywek Świętokrzyskiej Halowej Ligi Firm 

 

 OŚWIADCZENIE 

        My niżej podpisani wyrażamy zgodę na udział Naszego syna :  

        …………………………………………………    PESEL ………………………..……………. 
                                  ( imię i nazwisko zawodnika  ) 
  

 w amatorskich rozgrywkach Świętokrzyskiej Halowej Lidze Firm w okresie od 30.11.2013 r. do 17 marca 

     2014 roku, której organizatorem jest Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach.  

Oświadczamy, że nie będziemy wnosić żadnych skarg bądź roszczeń na drodze sądowej za szkody 

jak i również ewentualny uszczerbek na zdrowiu Naszego syna, spowodowany wszelkimi zdarzeniami  

w czasie trwania rozgrywek wobec organizatora - Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej oraz osób  

z nim współpracujących. Ponosimy pełną odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie szkody 

wyrządzone przez Naszego syna podczas rozgrywek ŚHLF.        

 Jednocześnie oświadczamy, że obecny stan zdrowia Naszego syna pozwala na wzięcie udziału  

w amatorskich zawodach sportowych organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej.  

     Ponadto informujemy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem w/w rozgrywek. 

   

 

  1. ....................................................         ..........................      ............................................  
            ( imię i nazwisko ojca zawodnika  )                                ( podpis ojca )                 ( PESEL  ojca) 

  

 

  

 2. ....................................................         ..........................      ............................................  
            ( imię i nazwisko matki  zawodnika  )                                ( podpis matki )                 ( PESEL  matki) 
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