
O Ś W I A D C Z E N I E 
O PRZYJĘCIU RYZYKA I ZWOLNIENIU Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA adventure expedition 

działający w ramach Fundacji Ludzki Świat – Mundo Humano , Poznań nr KRS : 0000366672 
 
 

 

Rozumiem i jestem świadomy, że podczas wędrówki, wspinaczki, trekkingu, kursu, szkolenia lub wyprawy w 
której obecnie uczestniczę lub będę uczestniczył organizowanej przez Jerzego Kostrzewa adventure-expedition.pl 
(strona internetowa www.trek24.pl ) działający w ramach Fundacji Ludzki Świat – Mundo Humano z Poznania oraz jego 
pracowników, współpracowników, podwykonawców, może pojawić się ryzyko zagrożenia życia i niebezpieczeństwa 
związane  
m.in.z:   
przebywaniem w terenie wysokogórskim m. innymi pow. 3000 m n.p.m., zimnem i temperaturą nawet poniżej – 20 Oc. 
, stromego lub zdradliwego terenu, niepogodą, wiatrem nawet o sile huraganu, lawinami, spadającymi skałami, 
kamieniami i innych naturalnych i nieprzewidywalnych zdarzeń, z utratą sprzętu lub niewłaściwego jego użycia, braku 
żywności i wody, ryzykiem ukąszeń, ugryzień tropikalnych insektów i innych, ryzyko malarii i innych tropikalnych chorób, 
ryzyko choroby wysokościowej, ryzyko wybuchu epidemii, przymusowej kwarantanny, spotkania dzikich zwierząt, 
zaatakowania przez dzikie zwierzęta,  ryzyko podróżowania po terenach niestabilnych politycznie, niebezpieczeństw 
cywilnych, zamieszek i wojen domowych, sił natury, wszystkich nieprzewidywalnych działań podwykonawców i agencji 
biorących udział w wyprawach,  jego pracowników, współpracowników, podwykonawców; podróży łodzią, samolotem, 
pociągiem, statkiem, samochodem lub innymi środkami transportu oraz wypadku lub choroby w odległych miejscach 
bez dostępu pomocy medycznej, transportu lub środków natychmiastowej ewakuacji. 
 

 
Rozumiem  i jestem świadomy w/w zagrożeń oraz ryzyka i wyrażam zgodę na uczestnictwo w wyprawie. 

 
 

 
  Data i podpis uczestnika 
 
 

 
Oświadczam, że jestem świadomy niebezpieczeństw, zagrożeń i ryzyka  związanego z wyprawami, kursami 

wspinaczkowymi, trekkingami, szkoleniami jakie wymieniono wyżej. Przyjmuję i w pełni rozumiem, że owe zagrożenie i 
ryzyko mogą spowodować obrażenia moje lub innych włączając paraliż i śmierć, oraz że niniejszym wyraźnie przyjmuję 
wszystkie powyższe zagrożenia włączając wynikające z działań organizatora i jego pracowników, współpracowników, 
podwykonawców. 

 
 Moje uczestnictwo w wyprawie, szkoleniu, trekkingu  podejmuję na własną odpowiedzialność i ryzyko 

!!! Jednocześnie zwalniam Organizatora jak wyżej od wszelkiej odpowiedzialności za powstanie w/w zagrożeń  i 
ich następstwa.  
 
 
 
 
  Data i podpis uczestnika 
 
 

Uważnie przeczytałem, zrozumiałem i wyrażam zgodę na wszystkie oświadczenia zawarte w Oświadczeniu o 
Przyjęciu Ryzyka i Zwolnieniu z Odpowiedzialności, jak to zostało wyszczególnione w tym dokumencie. Jestem 
świadomy, że jest to zwolnienie z odpowiedzialności i prawnie zobowiązująca ważna umowa pomiędzy mną a 
organizatorem i podpisuję ją z własnej nieprzymuszonej woli. 

 
 
 
 

 
            Data i podpis uczestnika      

 
 

 

http://www.trek24.pl/

