Załącznik 1

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ1
Ja,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko opiekuna prawnego)

legitymujący/a się dowodem osobistym o numerze ……………………………………………………………………………………………
wydanym przez ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
oświadczam, że jako opiekun prawny osoby niepełnoletniej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)

wyrażam zgodę na jej/jego udział w Koncercie pt. „Maluma World Tour” odbywającej się w dniu 27 czerwca 2019 roku na
terenie obiektu „ERGO Arena Gdańsk” przy Placu Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk
Oświadczam także, że ponoszę pełną odpowiedzialność za w/w osobę niepełnoletnią podczas trwania w/w Koncertu.
Mając świadomość, że Organizator Koncertu nie zapewnia dodatkowej opieki osobom niepełnoletnim, upoważniam na moją
wyłączną odpowiedzialność:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko opiekuna upoważnionego przez opiekuna prawnego)

legitymującego się dowodem osobistym o numerze …………………………………………………………………………………………..
wydanym przez ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....,
do opieki nad wymienioną w niniejszym oświadczeniu osobą niepełnoletnią pozostającą pod moją opieką podczas trwania
w/w Koncertu.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Koncertu „Maluma World Tour” i wyrażam zgodę na
utrwalenie wizerunku osoby niepełnoletniej określonej w niniejszym oświadczeniu.
Dodatkowo oświadczam, że znana jest mi informacja, że osoby przebywające na Terenie Koncertu mogą być narażone
na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Oświadczam również, że przejmuję
pełną odpowiedzialność za dziecko podczas jego uczestnictwa w Koncercie, a także za jego przybycie na miejsce wydarzenia
oraz powrót z Koncertu.
Będąc świadomym odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, jak również podrobienie lub przerobienie
dokumentu
lub
używanie
takiego
dokumentu
jako
autentycznego,
przyjmuję
do
wiadomości,
że w razie powzięcia wątpliwości przez Organizatora w/w Koncertu i/lub inny podmiot, co do autentyczności niniejszego
dokumentu i/lub podanych w nim danych, Organizator i/lub inny podmiot złoży zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa właściwym organom ścigania.
………………………………………………………………………………..
(data i miejscowość, podpis opiekuna prawnego)

………………………………………………………………………………..
(data i miejscowość, podpis opiekuna upoważnionego przez opiekuna prawnego)

………………………………………………………………………………..
(numer telefonu kontaktowego opiekuna prawnego)

1

Dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą wziąć udział w Koncercie tylko pod opieką opiekuna prawnego, bądź opiekuna upoważnionego przez
opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że każdy Bilet umożliwia wstęp na Teren Koncertu JEDNEJ OSOBIE – Bilet osoby niepełnoletniej nie jest
upoważnieniem wstępu dla opiekuna.

Strona 1 z 1

