Dobývání ztraceného záchranáře - Reverz
nezletilých účastníků
-odevzdejte při prezenci v den konání akce organizátorům!
JMÉNO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ....................................................................................................................................
TELEFON/EMAIL ............................................................................................................................................................
JMÉNO DÍTĚTE ………………………………………………………………………………………………… DATUM NAROZENÍ ………………………..
NOUZOVÝ KONTAKT……………………………………………………... NOUZOVÝ TELEFONNÍ KONTAKT ………………………………........
VZTAH K DÍTĚTI ……………………………………….

Prohlášení o právní odpovědnosti při újmě na zdraví a o využití autorských práv
1. Svým podpisem na tomto dokumentu beru na vědomí, že jakákoliv účast mého dítěte v závodě Dobývání
ztraceného záchranáře může být životu nebezpečná, a je nutné, aby mé dítě zcela dbalo pokynů rozhodčích.
2. Dále beru na vědomí, že souhlasím se všemi riziky, známými či neznámými, i když vyplývají z nedbalosti, a jak je výše
uvedeno, přebírám plnou odpovědnost za mé dítě, které se podílí na této akci.
3. Jako zákonný zástupce souhlasím se všemi výše uvedenými podmínkami pro mé dítě a jeho účasti na této akci. Dále
organizátorům nahlásím případné zdravotní potíže, či jiné omezení dítěte (alergie, omezující úrazy, onemocnění)
Zdravotní omezení nezletilého: ......................................................................................................................................
Léky, které nezletilý užívá: ..............................................................................................................................................
Odpovědný vedoucí na akci za mé dítě bude: ...............................................................................................................
4. Já osobně uvádím a hodnotím moje dítě jako fyzicky zdatné a schopné být účastníkem této akce.
5. Dávám výslovný souhlas s první pomocí a lékařským ošetřením mého dítěte, pokud dojde ke zranění mého dítěte na
této akci a podání informací o zdravotním stavu zdravotníkovi akce: Kateřina Havlová, ředitelka OS ČČK Jablonec n. N.
6. Jsem si dále vědom té skutečnosti, že organizátoři závodu mají právo odložit, zrušit nebo změnit akci kvůli počasí
nebo i z jiných příčin, které nemohou kontrolovat nebo která může ovlivnit zdraví a bezpečnost účastníků.
7. Dojde-li k případným škodám na majetku způsobeným nedbalostí, výtržností nebo neuposlechnutím příkazů
pořadatelů, uhradím veškeré náklady na opravu, či pořízení nového majetku.
8. Jsem si vědom, že akce je veřejná a organizátoři mohou využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a
zvukové nahrávky, nebo jakýkoli jiný zvukový nebo obrazový záznam z této události na jejich další šíření všemi
dostupnými médii, na prezentaci podílejících se organizací a realizaci této soutěže bez omezení, bez náhrady, bez
finančního plnění.
TOTO PROHLÁŠENÍ O PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI PŘI ÚJMĚ NA ZDRAVÍ A VYUŽÍVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV JSEM PREČETL,
ROZUMÍM VŠEM JEHO ČÁSTEM a podepsal svobodně a vážně, BEZ JAKÉHOKOLIV NÁTLAKU.

Podpis zákonného zástupce nezletilého:
Datum, místo:

