ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Jedná se o převzetí odpovědnosti zákonného zástupce za nepřetržitý dozor a dohled nad osobami mladšími 18ti let v areálu
Jump&Kids Arény, nacházející se na adrese Náměstí T. Bati 423/4, 391 02 Sezimovo Ústí II (dále jen „Areál“) provozovaného
společností Artex Group, s.r.o., IČ 03048179, se sídlem Husovo nám. 529, 390 02 Tábor, zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 22756 (dále jen „Provozovatel“).

Já………………………………………………………………………………………., datum narození……………………………………………….,
trvale bytem…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tímto čestně prohlašuji, že

1.

Jsem zákonným zástupcem……………………………………………………………………………………

2. Můj syn/dcera bude provozovat veškeré sportovní aktivity v rámci Areálu NA MOU ODPOVĚDNOST A
VLASTNÍ NEBEZPEČÍ a jsem si vědom všech rizik s tím spojených.
3. Jsem se seznámil s Provozním řádem Areálu a Všeobecnými obchodními podmínkami včetně pravidel a
doporučení a svým podpisem stvrzuji, že tyto pravidla bezvýhradně akceptuji a že jsem s nimi svou dceru/syna
seznámil.
4. Nejsem si vědom u svého syna/dcery žádného onemocnění ani jiného zdravotního omezení, které by se mohlo
negativně projevit na zdravotním stavu při provozování sportovní činnosti.
5. Se za sebe i svého syna/dceru vzdávám nároku na náhradu škody na zdraví i majetku, která by mohla
vzniknout v důsledku provozování sportovní činnosti v rámci Areálu, kromě škod způsobených neadekvátním
technickým stavem zařízení.
6. Nesu plnou odpovědnost za to, že můj syn/dcera může porušením Provozního řádu způsobit škodu na majetku
Provozovatele či dalších účastníků, a v případě, že prokazatelně takovouto škodu způsobí, zavazuji se nahradit
způsobenou škodu.
7.

Souhlasím se zpracováním a uchováváním mých osobních údajů i osobních údajů mého syna/dcery pro
potřeby Provozovatele.

8. V souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Souhlasím za sebe i mého syna/dceru s pořizováním
jakéhokoliv obrazového či zvukového materiálu během naší návštěvy Areálu a jeho dalším použitím pro
bezpečnostní a propagační potřeby Provozovatele. Souhlasíme, aby pořízené materiály Provozovatel

uchovával jak v papírové, tak elektronické podobě a používal je k výše uvedeným účelům, a to bez jakéhokoliv
časového omezení.
9. Informace a údaje poskytnuté v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné.

V Sezimově Ústí II dne ………………………………………………

Podpis zákonného zástupce…………………………………………

SEZNAM ČLENŮ SKUPINY
Datum:
Vedoucí skupiny:
Počet členů skupiny:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ

DATUM NAROZENÍ

