
ZAWODNICZKA PEŁNOLETNIA 

Ja................................................PESEL.................................... 
Urodzona dn. ................................... w ........................................, zamieszkała w ................... 

Zgłaszam swoje uczestnictwo w walce sparingowej/w walce z licencją PZB. 

w dniu 10.11.2019 r. w Warszawie, na wydarzeniu dalej nazwanym „RING NIEPODLEGŁOŚCI”/ „46 Warszawska 
Granda na pięści” oraz akceptuję wszystkie warunki związane z tym uczestnictwem. 

Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w tego 

typu imprezie sportowej i nie mam jakichkolwiek przeciwwskazań, w szczególności zdrowotnych, do 
uczestnictwa w tych wydarzeniach. 

Oświadczam, że nie jestem w ciąży. 

Akceptuję, że: 

- organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne wypadki, szkody i zdarzenia 
losowe, w szczególności dotyczące zdrowia i życia uczestników podczas ww. wydarzeń, zaś mój udział w tych 
zawodach stanowi mój wyłączny wybór i ryzyko, przy czym mam świadomość wszelkich ryzyk oraz 
potencjalnych zdarzeń związanych bezpośrednio lub pośrednio ze sportami walki, w tym w szczególności 
dyscyplinami, które odbywać się będą w ramach walk sparingowych lub walk bokserskich. 

- nie będę dochodzić jakichkolwiek roszczeń z jakiegokolwiek tytułu od organizatora lub jego zleceniobiorców, 
jak również podmiotów z nimi związanych w związku z uczestnictwem w Grandzie w szczególności w razie 
wypadku lub szkody i zdarzenia losowego związanych bezpośrednio lub pośrednio z „Grandą”/ zawodami o 
nazwie RING NIEPODLEGŁOŚCI. 

- będę przestrzegać regulaminu GRANDY / regulamiu Polskiego Związku Bokserskiego. Czytelny podpis oraz 
data ........................................ oraz akceptuję wszystkie warunki związane z tym uczestnictwem. 

Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w tego 

typu imprezie sportowej i nie mam jakichkolwiek przeciwwskazań, w szczególności zdrowotnych, do 
uczestnictwa w tych wydarzeniach. 

Oświadczam, że nie jestem w ciąży. 

Akceptuję, że: 

- organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne wypadki, szkody i zdarzenia 
losowe, w szczególności dotyczące zdrowia i życia uczestników podczas ww. wydarzeń, zaś mój udział w tych 
zawodach stanowi mój wyłączny wybór i ryzyko, przy czym mam świadomość wszelkich ryzyk oraz 
potencjalnych zdarzeń związanych bezpośrednio lub pośrednio ze sportami walki, w tym w szczególności 
dyscyplinami, które odbywać się będą w ramach walk sparingowych lub walk bokserskich. 

- nie będę dochodzić jakichkolwiek roszczeń z jakiegokolwiek tytułu od organizatora lub jego zleceniobiorców, 
jak również podmiotów z nimi związanych w związku z uczestnictwem w Grandzie w szczególności w razie 
wypadku lub szkody i zdarzenia losowego związanych bezpośrednio lub pośrednio z „Grandą”/ zawodami o 
nazwie RING NIEPODLEGŁOŚCI. 

- będę przestrzegać regulaminu GRANDY / regulamiu Polskiego Związku Bokserskiego.  

 

Czytelny podpis oraz data ........................................ 

 


