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            Oświadczenie uczestnika wyjazdu motocyklowego organizowanego przez 

 Fundację Bratnia Dusza 

 

                                                                         § 1 

Niniejsze oświadczenie stanowi jednostronne oświadczenie woli niżej podpisanego uczestnika 

wyjazdu motocyklowego do Lwowa organizowanego w terminie 27 - 30.06.2019 r. przez 

Fundację Bratnia Dusza, KRS 0000673936, mające na celu określenie ciężaru 

odpowiedzialności za szkody związane z uczestnictwem w wyjeździe oraz zasady związane z 

ochroną ubezpieczeniową podczas wyjazdu. 

                                                                                          § 2 

1. Uczestnik niniejszym potwierdza wolę udziału w wyjeździe wskazanym w § 1 powyżej. 

2. Uczestnik niniejszym potwierdza, iż jest świadom, że bierze udział w wyjeździe na własną 

odpowiedzialność i ryzyko. 

                                                                                         § 3 

Uczestnik niniejszym oświadcza, iż: 

1) zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w trakcie wyjazdu, o którym mowa w § 1, 

spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem, pozostające choćby w pośrednim związku z 

wyjazdem, niezależnie od podstawy oraz zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, jak 

również niezależnie od kraju, w którym miało miejsce zdarzenie wywołujące szkodę, bądź w 

którym nastąpił skutek tego zdarzenia, 

2) zobowiązuje się zwolnić, w rozumieniu art. 392 Kodeksu cywilnego, Fundacje o którym 

mowa w § 1, od wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej powstałej w wyniku swojego 



działania lub zaniechania mającego miejsce podczas wyjazdu, o którym mowa w § 1, 

3) jest świadom, iż zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na czas wyjazdu, o którym mowa 

w § 1, w szczególności zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej, czy też na wypadek niebezpiecznych wypadków, oraz opłacenie tychże ubezpieczeń  

spoczywa w jego gestii, 

4) jest świadom, iż Organizator, o którym mowa w § 1 nie zapewnia żadnej ochrony 

ubezpieczeniowej i potwierdza, że nie wnosi w tym zakresie sprzeciwu, oraz nie będzie 

wysuwał wobec Organizatora, o którym mowa w § 1 żadnych roszczeń w tym zakresie, 

5) w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zrzeka się wszelkich ewentualnych 

roszczeń odszkodowawczych, w tym roszczeń o charakterze regresowym, które mogłyby mu 

przysługiwać w stosunku do Organizatora wskazanego w § 1 w związku z organizowanym 

wyjazdem, 

6) jest świadom, iż w przypadku zmiany, bądź odwołania niniejszego oświadczenia nie będzie 

mógł brać udziału w wyjeździe, dotyczy to również sytuacji odwołania niniejszego 

oświadczenia w trakcie wyjazdu. 

§ 4 

1. Niniejsze oświadczenie staje się ważne z chwilą jego podpisania. 

2. Zmiana i odwołanie niniejszego oświadczenia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej 

zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

3. Nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszego oświadczenia nie powoduje 

nieważności pozostałych postanowień. 

4. Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla Uczestnika i Stowarzyszenia, o którym mowa w § 1. 

 

 

 

…………………………………… 

 (czytelny podpis uczestnika wyjazdu) 

 

  Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez w.w. 

fundację oraz Moto Fakro, w ramach akcji ,,Lwów 2019 - Akcja charytatywna “, w tym 

wizerunku w celu realizacji wydarzenia oraz działań informacyjnych i promocyjnych, jak 

również informacji prasowych o których mowa w art. 13 i 14 ,,RODO” 

 

    ……………………………………….                                (czytelny podpis uczestnika wyjazdu) 

  


