
OŚWIADCZENIE SPORTOWCA 
 
członka Kadry Narodowej biorącego udział w zgrupowaniach i zawodach FIS, poza oficjalnym 
programem Kadry Narodowej na koszt własny, ryzyko i odpowiedzialność. 
 
Rozumiejąc, że mój podpis pod niniejszym oświadczeniem w żaden sposób nie zmniejsza ani nie ogranicza 
odpowiedzialności organizatora zawodów w odniesieniu do obiektu sportowego i przygotowania obiektu do 
zawodów ani w odniesieniu do przeprowadzenia zawodów, ja : 
 
 

Nazwisko               …………………………………………………………………. 
 
Imię                       …………………………………………………………………. 
 
Data i miejsce ur. ……………………………………………………………......... 
 
Pesel                      …………………………………... 
 
Narodowość          ……………………………........... 
 
Nr licencji PZN    …………………………………… 
 

            Dyscyplina             narciarstwo alpejskie*    narciarstwo klasyczne*    snowboard * 
  
            Płeć                        mężczyzna*          kobieta* 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
W związku z udziałem w zgrupowaniach sportowych i zawodach FIS, poza oficjalnym programem 
szkoleniowym Kadry Narodowej, 
 
w terminie  …………………………………….. w ……………………………………………………….. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
niniejszym oświadczam, że na czas  dojazdu do miejsca zgrupowania, udziału w treningach oficjalnych i w 
zawodach FIS oraz powrotu do kraju, zawieszam swoje członkostwo w Kadrze Narodowej a powyższe 
zadania realizował będę jako Zawodnik PZN nie będący członkiem Kadry Narodowej, na własną 
odpowiedzialność, własne ryzyko i własny koszt, z jednoczesnym potwierdzeniem posiadania 
odpowiedniego ubezpieczenia i respektowania zasad i przepisów związanych z moim udziałem w 
wydarzeniu.  
 
    
                                                                                                  ......................................................................... 
                                                                                                     podpis Zawodnika/czki/opiekuna prawnego 
 
Ponadto składam następujące oświadczenie : 
 
1.    Reguły FIS i PZN przepisy i procedury 
 
Rozumiem i akceptuję, iż moje uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach FIS oraz PZN jest uwarunkowane 
moją akceptacją wszystkich reguł FIS oraz PZN stosownych do danego wydarzenia. W związku z tym zgadzam 
się podporządkować wszystkim regułom, przepisom i procedurom oraz jurysdykcji podmiotów, które 
upoważnione są do ich stosowania, włącznie z jurysdykcją Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS) w Lozannie 
we Szwajcarii. 
 
2.   Identyfikacja i uznanie ryzyka 
 
Jestem w pełni świadomy niebezpieczeństw związanych z uczestnictwem we wszystkich dyscyplinach sportu 
zarejestrowanych przez FIS spowodowanych siłami grawitacji, zarówno podczas treningów jak i w czasie 



samych zawodów. Uznaję, że ryzyko łączy się z osiąganiem wybitnych wyników, które wymagają ode mnie 
rozszerzania moich możliwości fizycznych do absolutnych granic. Wiem i akceptuję to, że angażowanie się w 
dyscypliny sportowe oparte na rywalizacji może stanowić zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa fizycznego. 
Ponadto wiem i akceptuję, że wyżej wymienione niebezpieczeństwa mogą stanowić zagrożenie dla każdej osoby 
znajdującej się w obrębie obszaru zawodów i treningów oraz, że niebezpieczeństwa te mogą obejmować 
warunki środowiskowe, wyposażenie techniczne i oddziaływanie warunków atmosferycznych oraz przeszkody 
naturalne i sztuczne. Jestem świadomy tego, że niektóre ruchy lub działania nie zawsze mogą być przewidziane 
ani kontrolowane i dlatego nie można ich uniknąć ani zapobiec im przez podjęcie środków ostrożności. 
Uznaję, że do mnie osobiście należy ocena czy trasa lub skocznia jest dla mnie za trudna. Zgadzam się na 
przeprowadzenie przeze mnie własnej kontroli, a w przypadku oczywistych obaw co do bezpieczeństwa 
natychmiast powiadomię jury. Startując w zawodach, lub biorąc udział w treningu akceptuję jako 
odpowiednie trasy (skocznie) i warunki na nich panujące. Zgadzam się również z tym, że jestem odpowiedzialny 
za dobór używanego przeze mnie sprzętu i wybór linii na trasie oraz mojej zdolności do pomyślnego jej przebycia. 
 
3.   Odpowiedzialność cywilna 
 
Rozumiem, że mogę zostać uznany za osobiście odpowiedzialnego wobec stron trzecich za szkody wynikłe z 
tytułu uszkodzenia ciała i/lub szkód materialnych doznanych wskutek mojego uczestnictwa w treningu lub 
zawodach. Zgadzam się, że kontrolowanie lub nadzorowanie mojego sprzętu nie należy do obowiązków 
organizatora. Zgadzam się na zapoznanie się z odpowiednim regulaminem zawodów przed wzięciem w nich 
udziału. 
 
4.    Zwolnienie z odpowiedzialności prawnej 
 
Zgodnie ze stosowanym prawem zwalniam FIS oraz Polski Związek Narciarski oraz organizatorów i ich 
poszczególnych członków, dyrektorów, urzędników, pracowników, wolontariuszy, kontrahentów i agentów z 
jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej za wszelkie straty, uszkodzenia i zniszczenia poniesione w związku z 
moim uczestnictwem w zawodach bądź treningach FIS i/lub PZN 
 
5.    Rozstrzyganie sporów 
 
Zgadzam się, aby przed wniesieniem roszczenia w sądzie o odpowiedniej właściwości, najpierw przedstawię je 
przed sądem arbitrażowym ustanowionym zgodnie ze statutem i przepisami Sportowego Sądu Arbitrażowego 
(CAS). W przypadku nie zgadzania się z postanowieniem tego Sądu, mam swobodę wniesienia roszczenia lub 
ponownego wszczęcia postępowania w sądzie o odpowiedniej właściwości. 
Oświadczenie sportowca jest wiążące również w odniesieniu do krewnych, zarządcy spadków, spadkobierców, 
następców, beneficjentów, najbliższych krewnych lub cesjonariuszy, którzy mogliby wstąpić na drogę prawną. 
Zapoznałem się z powyższym Oświadczeniem sportowca i ponadto oświadczam, że w związku z tym, że nie 
jestem członkiem Kadry Narodowej zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z moim 
udziałem w wydarzeniu sportowym, na które zostałem zgłoszony przez Polski Związek Narciarski tak związanych 
z dojazdem na miejsce zawodów, z powrotem do kraju, z korzystaniem z infrastruktury  (w tym noclegów) 
sportowej na miejscu zawodów oraz zobowiązuje się do wniesienia wszelkich wpłat, opłat i wpisowych 
określonych przez organizatora. Oświadczam również, że jestem ubezpieczony w pełnym zakresie i w wydarzeniu 
sportowym (zawodach) biorę udział na własną odpowiedzialność. 
 
miejscowość.............................................................           data................................................................... 
 
 
czytelny podpis zawodnika (imię i nazwisk)               ..................................................................................... 
 
W przypadku sportowców niepełnoletnich : 
Niniejszym zaświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny uczestnika zgadzam się na jego zgodę na związanie 
wszystkimi określonymi powyżej warunkami : 
 
miejscowość......................................................        data ........................................................................... 
 
 
czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego        .................................................................................. 
 
Wzór oświadczenia zatwierdził Zarząd PZN uchwałą nr U/09/Z/13/15 w dn. 25 sierpnia 2015 roku. 
AMK  1 


