Příloha k elektronické přihlášce na tréninky ADD lead 2020/2021
(Čestné prohlášení zákonného zástupce)
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ÚČASTNÍKA: ________________________________________________________
DATUM NAROZENÍ ÚČASTNÍKA: _________________________
RODNÉ ČÍSLO ÚČASTNÍKA: _________________________
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁK. ZÁSTUPCE: _____________________________________________________
DATUM NAROZENÍ ZÁK. ZÁSTUPCE * : _________________________
* povinná právní náležitost čestného prohlášení, které podepisujete níže

JÁ, NÍŽE PODEPSANÝ/Á, SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE:
a) Čestně prohlašuji, že je mé dítě zdravotně způsobilé vykonávat aktivity známé jako
Art du Déplacement/Parkour/Freerunning. Není mi známo, že by trpělo chorobou či jiným zdravotním
postižením, které by bránilo provozování těchto pohybových umění. Zároveň čestně prohlašuji, že všechny
informace, které jsem uvedl v elektronické přihlášce jsou pravdivé.
b) Projevuji souhlas s účastí mého dítěte na trénincích a akcích v průběhu tréninkové sezony. Jsem si vědom/a,
že v případě hrubého porušení pravidel tréninku či konkrétní akce může být mé dítě z tréninku či akce
vyloučeno.
c) Jsem si vědom/a možného nebezpečí, kterému se mé dítě vystavuje při provozování výše uvedených
pohybových umění. Uvědomuji si, že trenér přebírá zodpovědnost za dítě pouze v době samotného tréninku a
že nemůže nést zodpovědnost za případná zranění pramenící z porušení pravidel tréninku. Dále beru na
vědomí, že tréninky jsou pojištěny, ale i přesto mi bylo doporučeno sjednat pro své dítě individuální úrazové
pojištění. Zároveň přebírám odpovědnost za případnou škodu způsobenou mým dítětem.
d) Jsem si plně vědom/a toho, že vratka kurzovného je možná pouze v případě zranění či dlouhodobé nemoci
(na základě lékařské zprávy) či při přestěhování (změna trvalého bydliště). Z jiných důvodů na vratku
kurzovného nevzniká nárok. Svým podpisem mimo jiné stvrzuji, že souhlasím s těmito podmínkami.
e) Souhlasím s tím, že vyplněním této přihlášky se mé dítě stává členem spolku ADD lead, z. s.
(IČ: 03531244, Slunečná 1570/2, 736 01 Havířov) a rovněž členem České asociace parkouru, z. s. (IČ: 03993027,
U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha 7). Členství nabývá platnost dnem přijetí přihlášky a končí
k 31. 12. 2021. S vyplněním přihlášky na další sezónu (2021/2022) se členství opět automaticky obnoví.
f) Souhlasím s tím, aby mé dítě chodilo samo domů z tréninku:

V _______________ dne ____________

ANO – NE (zakroužkujte možnost)

PODPIS ZÁK. ZÁSTUPCE: ______________________

Čestné prohlášení prosím odevzdejte svému trenérovi na nejbližším tréninku.

