
 

 

 
 

OŚWIADCZENIE  

MEDYCZNY PATROL NA 23. PRZYSTANKU WOODSTOCK 2017 

 

   
------------------------------------------------------------- 
(data / czytelny podpis) 

 

 

 

1. Oświadczam, że wyrażam chęć uczestniczenia w Festiwalu „23. Przystanek Woodstock” w Kostrzynie n/Odrą, organizowanym przez 
Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jako członek Medycznego Patrolu będę wolontariacko wykonywał/a pomocnicze 
funkcje porządkowo-informacyjne i zrzekam się z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia. 
 

2. Zobowiązuję się do przyjazdu na miejsce Festiwalu w Kostrzynie n/Odrą w dniu 31 lipca 2017 r. (poniedziałek godz. 8:00), gdzie 
pozostanę do dyspozycji Organizatora do 6 sierpnia 2017 r. (niedziela wieczór). 
 

3. Zapewniam, że zastosuję się do wszelkich postanowień i poleceń organizatorów Festiwalu, dbając o dobre imię Fundacji Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz wolontariuszy Medycznego Patrolu. 
 

4. Oświadczam, że przyjmuję na siebie odpowiedzialność cywilną za skutki wykonywanych przeze mnie czynności oraz za podejmowane 
przeze mnie zobowiązania finansowe. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, przekraczającego ubezpieczenie 
wypadkowe wykupione przez Fundację WOŚP, poniosę ewentualne koszty leczenia bądź naprawy zaistniałej szkody. 
 

5. Upoważniam Fundację WOŚP do przetwarzania moich danych osobowych dla celów wewnętrzno-organizacyjnych, zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.). 
 

6. Oświadczam, że: (zaznacz odpowiedni punkt): 
 
 Skończyła mi się ważność certyfikatu AHA, chętnie odnowię te uprawnienia na 23. Przystanku Woodstock 2017 r. (mowa  

o podstawowym certyfikacie AHA - nie Instruktorskim). Poniosę koszt wydania certyfikatu w wysokości 50 zł – płatne przelewem 
na wskazany nr konta Fundacja WOŚP – przed rozpoczęciem PW; 

 Na moim szkoleniu PP nie udało mi się zdać egzaminu z pierwszej pomocy, podejmę raz jeszcze próbę zaliczenia egzaminu na 23. 
Przystanku Woodstock 2017. Nie ponoszę dodatkowych kosztów uzyskania certyfikatu AHA.  

Ja: (imię i nazwisko)                            

zamieszkały/a:* ulica:                        

nr domu     nr mieszkania     kod pocztowy   -    

miejscowość                              

Data urodzenia           
Tel. komórkowy używany 

na PW 2017 
           

Rodzaj preferowanej kuchni POLOWA  WEGETARIAŃSKA             

Rozmiar koszulki S  M  L  XL  XXL  XXXL       


