
 
LOTNISKO, DATA …………………………                                                             WYLOT NR ……………….. 
PIOLOT TANDEMU ………………………………………..                     KAMERA ………………………………… 
 

OŚWIADCZENIE PASAŻERA TANDEMU 
(Proszę wypełnić drukowanymi literami) 

IMIĘ I NAZWISKO PASAŻERA                ……………………………… 

NR PESEL (lub data i miejsce urodzenia) ………………………….     

ADRES do korespondencji : ULICA I NR DOMU ……………………………………………….. 

            KOD …………………..……… MIEJSCOWOŚĆ ………………………….. 

TELEFON ………………………………………… E-MAIL ………………………………………………….. 

Dane osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku: 

IMIĘ I NAZWISKO  ……………………………… 

ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEFON: ……………………………………… 

 

Oświadczam, że chcę wykonać skok spadochronowy w charakterze pasażera z pilotem 
tandemu na spadochronie do tego przeznaczonym (tandemie).    

Zdaję sobie sprawę z ryzyka, jakie wiąże się z wykonaniem przeze mnie skoku 
spadochronowego, mam świadomość, że nikt nie może zagwarantować w pełni bezpiecznego 
wykonania przeze mnie skoku i że podczas lotu statkiem powietrznym lub podczas skoku 
spadochronowego mogę ulec wypadkowi, trwale utracić zdrowie a nawet ponieść śmierć. Przyjmuję 
do wiadomości i akceptuję fakt, że podczas wykonywania skoku spadochronowego nie ma 
możliwości udzielenia mi pomocy, jeśli pomoc taka okazałaby się potrzebna. 

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że producent spadochronu zrzeka się 
odpowiedzialności za użytkowanie tego spadochronu i mam świadomość, że sprzęt spadochronowy 
czasami zawodzi, nawet wówczas, jeśli, został właściwie zaprojektowany, wykonany, 
skompletowany, przygotowany i użyty do skoku.  

   ………………………………… 
   podpis 

Oświadczam, że: 
- nie chorowałem(am) i nie choruję na choroby nerwowe, psychiczne, padaczkę, choroby związane z 
narządem wzroku (ciśnieniem w oku), choroby serca i układu krążenia oraz, że nie jestem pod wpływem 
alkoholu, narkotyków ani środków psychoaktywnych lub innych środków (np. leków) o podobnym działaniu,  
- nie nurkowałem(am) w wodzie w ciągu ostatnich 48 godzin. 

   ………………………………… 
   podpis 

Zobowiązuję się poinformować pilota tandemu, z którym będę wykonywał(a) skok, o pogorszeniu 
mojego samopoczucia zarówno przed skokiem, podczas skoku a także po wylądowaniu. 

Zobowiązuję się zgłosić wszelkie wątpliwości związane ze skokiem pilotowi tandemu, z którym będę 
wykonywał skok, a chęć wykonania skoku potwierdzę dopiero wówczas, gdy uznam, że jestem gotowy do 
skoku a moje wątpliwości zostały mi wyjaśnione. 

………………………………… 
podpis 

Mam świadomość, że sprzęt używany do filmowania / fotografowania skoku może zawieść a próba 
sfilmowania / sfotografowania skoku może zakończyć się niepowodzeniem. W takim przypadku nie zostanę 
obciążony(a) kosztami skoku kamerzysty, natomiast poniosę tylko koszty skoku mojego i pilota tandemu. 

 
………………………………… 

podpis 

Znam i akceptuję postanowienia REGULAMINU SKOKU W TANDEMIE PHU „SKY-KRAWIEC”. 
 

………………………………… 
podpis 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewidencji osób, które wykonały 
skok spadochronowy w tandemie a także wyrażam zgodę na rozpowszechnianie filmów i fotografii ze skoku 
z moim udziałem w internecie oraz innej formie. 

………………………………… 
Podpis 

Podane przeze mnie dane osobowe i podpisy są autentyczne. 
………………………………… 

podpis 

 
 
Oświadczenie prawnego opiekuna. WYRAŻAM ZGODĘ NA WYKONANIE SKOKU   ……………………………………….. 

                                                                                                                                        Podpis prawnego opiekuna 



 


