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OŚWIADCZENIE I REGULAMIN SZKOLEŃ 7.62 GROUP SP. Z O.O.
Zakup usługi jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i potwierdzeniem treści oświadczenia.
Oświadczam, że:
-zapoznałem/am się z regulaminem obiektu/strzelnicy, na której zostanie przeprowadzone
szkolenie/zawody
-nigdy nie byłem/am karana za przestępstwa umyślne w tym karno-skarbowe,
-mam pełną świadomość i wiedzę o zagrożeniach wynikających ze specyfiki szkolenia strzeleckiego z
broni palnej,
-stan mojego zdrowia nie budzi zastrzeżeń i pozwala mi na uprawianie strzelectwa, sportów
wysiłkowych i wymagających szkoleń specjalistycznych.
- nie mam żadnych wrodzonych ani nabytych patologii, żadnej czynnej albo utajonej, ostrej lub
przewlekłej choroby, żadnych skutków ubocznych terapii lekami oraz przyjmowania innych
substancji, które mogłyby spowodować jakiekolwiek zaburzenia funkcjonalne, uniemożliwiające
bezpieczne uczestniczenie w szkoleniach.
- jestem świadomy ryzyka i niebezpieczeństwa, jakie ponoszę biorąc udział w trudnych ćwiczeniach
a mój udział jest dobrowolny. Zostałem zapoznany z przebiegiem i specyfiką szkolenia i biorę pełną
odpowiedzialność za skutki wynikające z mojego uczestnictwa.
- ponoszę wyłączną i pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki i szkody na sobie, na osobach
trzecich , jak również za szkody powstałe w mieniu Spółki lub obiektu, na którym odbywają się
zajęcia, jeżeli wypadki lub szkody wynikają lub są skutkiem bezpośrednim lub pośrednim lub
pozostają w związku z moim udziałem w szkoleniu/treningu/warsztatach.
- w przypadku kierowania przez osoby poszkodowane roszczeń w stosunku do Spółki (za zdarzenia, za
które ponoszę odpowiedzialność) zobowiązuję się podjąć wszelkie możliwe działania w celu
zwolnienia Spółki z odpowiedzialności, a w przypadku uwzględnienia przez sąd roszczeń
odszkodowawczych osób trzecich w powyższym zakresie, kierowanych w stosunku do Spółki,
zobowiązuję się zwrócić Spółce wszelkie koszty poniesione przez nią w związku z dochodzeniem
odszkodowania przez osobę trzecią oraz wszelkie kwoty wydatkowane w celu wykonania wyroku
sądowego zasądzającego odszkodowanie.
- mam świadomość, że instruktor może odmówić prowadzenia zajęć w przypadku gdy osoba szkolona
nie stosuje się do poleceń, nie przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa, umyślnie łamie
regulamin obiektu, na którym prowadzone jest szkolenie, jest lub sprawia wrażenie bycia pod
wpływem substancji zmieniających świadomość,
- po zakupie usługi(szkolenie, warsztaty, trening) nie ma możliwości zwrotu płatności, można zmienić
termin opłaconej usługi na kolejny termin, w którym identyczna usługa będzie oferowana jednak nie
później niż 3 miesiace od pierwszego terminu zakupionej usługi,
-wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających mój wizerunek przez
7.62 GROUP Sp. Z o.o. do celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych. Niniejsza zgoda
nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy
publikacji, w szczególności filmy reklamowe, spoty telewizyjne, ulotki, plakaty reklamowe,
drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu,
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kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach
obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć i materiałów
wideo. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i
przyszłych), z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu,
-nie będę w żaden sposób utrwalał/ła dźwięku i obrazu oraz wizerunku instruktorów oraz osób
biorących udział w szkoleniach organizowanych i prowadzonych przez 7.62 Group.
- zgadzam się na wykorzystanie adresu email i numeru telefonu do działań informacyjnych i
promocyjnych Spółki.
-wyrażam zgodę na na utrwalanie wizerunku i używanie go do działań marketingowych Spółki, w
szczególności do umieszczania zdjęć na stronie internetowej i mediach społecznościowych Spółki.
- jestem osobą pełnoletnią, nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, zapoznałeam się z
powyższą treścią, w pełni ją rozumiem oraz potwierdzę to własnoręcznie podpisując regulamin I
oświadczenie w wersji tradycyjnej (papierowej) przed rozpoczęciem zakupionej usługi.

