
OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU 

OD ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZRZECZENIU SIĘ ROSZCZEŃ 

I AKCEPTACJI RYZYKA 

 

 

 

W odniesieniu do mojego pobytu na terenie Lotniska w Nowym Targu - 2013 w celu 

rejestracji obrazów fotograficznych i filmowych ilustrujących statki powietrzne 

przemieszczające się na lądzie i w powietrzu - oraz korzystania z infrastruktury lotniska 

podczas V Nowotarskiego Pikniku Lotniczego, a w szczególności do mojego pobytu w strefie 

foto, na drogach kołowania statków powietrznych i wystawy statycznej statków 

powietrznych, niniejszym przyjmuję do wiadomości i bezwzględnego stosowania się do 

regulaminu lotniska, oraz poleceń organizatorów i służb informacyjnych  w dniach 17-18 

sierpień 2013 i oświadczam, że zwalniam od odpowiedzialności oraz zrzekam się 

ewentualnych roszczeń wobec Organizatorów V Nowotarskiego Pikniku Lotniczego i osób w 

nich zatrudnionych  oraz współpracujących, a także akceptuję ryzyko na poniższych 

warunkach: 

 

1.  Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Lotniska i zobowiązuję się do jego 

bezwzględnego przestrzegania. 

 

2.  Przyjmuję do wiadomości, że V Nowotarski Piknik Lotniczy jako atrakcja 

propagująca lotnictwo wojskowe oraz cywilne należy do przedsięwzięć zawierających szybko 

przemieszczające się po lądzie i w powietrzu statki powietrzne,  

w wyniku czego powstaje zwiększone ryzyko nastąpienia nieszczęśliwego wypadku 

skutkującego urazami, utratą zdrowia czy życia przez osoby przebywające na wyżej 

wymienionych Pokazach. 

 

3. Oświadczam, że niniejszym zwalniam od odpowiedzialności Organizatorów V 

Nowotarskiego Pikniku Lotniczego oraz ich przedstawicieli, osoby zarządzające, agentów, 

pracowników i inne osoby współpracujące z Organizatorami, a także właścicieli statków 

powietrznych, ich użytkowników, właścicieli wyposażenia oraz terenu Lotniska w Nowym 

Targu, – zwanymi dalej OSOBY ZWALNIANE - od wszelkiej odpowiedzialności oraz 

zrzekam się wszelkich roszczeń, które mogę powstać w przyszłości  

z tytułu uszkodzeń ciała, kalectwa, śmierci lub innych uszkodzeń ciała, a także z tytułu 

uszkodzeń sprzętu i innego mienia jakie mogą powstać w wyniku mojego uczestnictwa  

w V Nowotarskim Pikniku Lotniczym. 

 

4. Oświadczam, że znam zasady bezpiecznego korzystania z infrastruktury  Lotniska w 

Nowym Targu określone w „Regulaminie obiektu-Lotniska” i zobowiązuję się do 

przebywania na jego terenie w sposób nienarażający na niebezpieczeństwo zdrowia, życia i 

mienia STRON ZWALNIANYCH i osób trzecich. 

 

5. Zobowiązuję się podporządkować bezdyskusyjnie wszelkim uwagom i poleceniom 

OSÓB ZWALNIANYCH lub osób przez nie upoważnionych w zakresie bezpieczeństwa  

i sposobu korzystania z infrastruktury Lotniska w Nowym Targu oraz przebywania na jego 

terenie. 

 

6. Niniejszym oświadczam, że zwolnienie od odpowiedzialności, zrzeczenie się praw  

i przyjęcie ryzyka jest bezwarunkowe i nieograniczone w czasie. 



 

7. Potwierdzam, że mam ukończone 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności 

prawnych oraz że w pełni akceptuję powyższe warunki. 

 

Oświadczam, że osobiście przeczytałem i w pełni rozumiem niniejsze zwolnienie oraz 

zrzeczenie się praw i uznanie ryzyka, a także skutki prawne jakie ono wywołuje – co 

poświadczam własnoręcznym podpisem. 
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Własnoręczny podpis     …………………………………….. 


