Gdańsk, dnia ………………. r.
Umowa zobowiązująca do niedochodzenia roszczeń
wraz z oświadczeniami o akceptacji odpowiedzialności i ryzyka
zawarta w …………………….. w dniu …………….. pomiędzy:
1)
……………………………………………. (imię, nazwisko) – legitymujący się
dowodem osobistym wydanym przez ……………………, seria i numer ……………., numer
PESEL …………...,
2)
……………………………………………. (imię, nazwisko) – legitymująca się
dowodem osobistym wydanym przez ……………………, seria i numer ……………., numer
PESEL …………... – dalej: „Uczestniczka”
- zwani dalej łącznie „Rodzicami”
a
1)
AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego, ośrodek w Gdańsku - Górki
Zachodnie, ul. Stogi 20, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w
Warszawie pod numerem KRS 0000138860; NIP: 05260250989, REGON: 000777237,
prowadzący Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Galion w Gdańsku, ul. Stogi 20,
2)
LABOSPORT Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Browarna 86-87,
82-300 Elbląg.
3)
Miasto Gdańsk
- zwani dalej łącznie „Organizatorami”
§ 1 [Oświadczenia i zobowiązania Rodziców]
1.
Rodzice oświadczają, że są rodzicami
……………………………………………….. (imię, nazwisko) – posiadającej/ego numer
PESEL ……………………………. (dalej: „dziecko”),
a nadto, że Uczestniczka/Uczestnik dobrowolnie i z własnej inicjatywy zamierza wziąć z
dzieckiem udział w imprezie sportowej AMBEREXPO Półmaraton Gdańsk/Bieg na piątkę,
organizowanej w dniu 05 listopada 2017 r. przez Organizatorów (dalej: „Impreza”).
2.

Rodzice oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem Imprezy.

3.
Rodzice oświadczają, że są świadomi ryzyka szkód majątkowych i niemajątkowych,
łączącego się z udziałem dziecka w Imprezie, w szczególności w zakresie wysokiego
prawdopodobieństwa nieszczęśliwych wypadków, skutkujących powstaniem urazów,
rozstrojem zdrowia, naruszeniem czynności narządu ciała, utratą życia lub powstaniem
innych szkód w mieniu lub na osobie dziecka, Uczestniczki lub osób trzecich, w tym
pozostałych uczestników Imprezy.
4.
Rodzice oświadczają i zobowiązują się, że nie będą dochodzić wobec Organizatorów
zadośćuczynienia ani roszczeń z tytułu szkód majątkowych lub niemajątkowych,
wynikających z uczestnictwa dziecka w Imprezie, a wyrządzonych dziecku lub Uczestniczce,
w szczególności w zakresie zdarzeń wskazanych ust. 1 niniejszego paragrafu.

5.
Rodzice oświadczają, że są świadomi i akceptują, że udział dziecka w Imprezie niesie
ze sobą wysoki stopień ryzyka, którego nie można całkowicie wyeliminować niezależnie od
podjętych w tym celu środków ostrożności i zabezpieczeń, oraz że przyjmują pełną
odpowiedzialność za związane z tym szkody majątkowe i niemajątkowe, tak w mieniu, jak i
na osobie, wyrządzone:
a)
Organizatorom, ich przedstawicielom, pracownikom, osobom zatrudnionym przez
Organizatorów na podstawie umów cywilnoprawnych lub innym podmiotom
współpracującym z Organizatorami, niezależnie od podstaw tej,
b)
osobom trzecim, w tym pozostałym uczestnikom Imprezy.
6.
Rodzice zobowiązują się do zwolnienia Organizatorów z udziału w postępowaniu
sądowym wywołanym dochodzeniem roszczeń przez jakiekolwiek osoby trzecie, a
wynikających z uczestnictwa dziecka w Imprezie, w szczególności poprzez wstąpienie do
postępowania w charakterze pozwanego w miejsce Organizatorów.
7.
Rodzice zobowiązują się do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom
przedstawicieli Organizatorów, pracowników, osób zatrudnionych przez Organizatorów na
podstawie umów cywilnoprawnych oraz innych podmiotów współpracujących z
Organizatorami, niezależnie od podstaw tej współpracy, w zakresie, w jakim polecenia te
dotyczyć będą konieczności zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy.
8.
Rodzice oświadczają, że niniejsze zobowiązanie do niedochodzenia roszczeń,
wstąpienia do postępowania i akceptacja ryzyka są bezwarunkowe, bezterminowe i
nieodwołalne.
9.
W razie naruszenia postanowień niniejszej umowy Rodzice zobowiązują się do
zapłaty kary umownej w wysokości 100000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), płatnej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Organizatorów stosownego, pisemnego
zawiadomienia, według danych w nim wskazanych. W razie opóźnień Rodziców w
terminowym uregulowaniu kary umownej, Organizatorom przysługują odsetki ustawowe,
określone przez ustawę Kodeks cywilny. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają
możliwości dochodzenia przez Organizatorów na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§ 2 [Oświadczenia Organizatorów]
1.
Organizatorzy przyjmują do wiadomości i akceptują oświadczenia i zobowiązania
Rodziców, wskazane w § 1 niniejszej umowy.

________________________
(Rodzice)

________________________
(Organizatorzy)

