
Závazná přihláška do FREEX kroužku 
 

Provozovatel: SHAREIT s. r. o., Pražská 160, Jílové u Prahy    

Místo konání: FREEX – trampolínový park, OC Lihovar – Barákova 237, 251 01, Říčany  

VÝBĚR KROUŽKU: 

PO - Gymnastika pro děti - začátečníci 16-17:00h  PO - Gymnastika pro děti - pokročilý 17-18:00h 

ÚT - Jumping s DANDOU - začátečníci 16-17:00h  ÚT - Jumping s DANDOU - pokročilý 17-18:00h 

ÚT - Tricking s JAYEM - začátečníci 16-17:00h  ÚT - Tricking s JAYEM - pokročilý 17-18:00h 

  ST - Parkour FREEMOVE - začátečníci 16-17:00h   ST - Parkour FREEMOVE - pokročilý 17-18:00h 

  ČT - Parkour FREEMOVE - začátečníci 16-17:00h    ČT - Parkour FREEMOVE - pokročilý 17-18:00h 

Jméno a příjmení dítěte:……………………………………………………………………………………………………….……………………… 

Datum narození:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bydliště:………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………….. 

Zdravotní stav dítěte, příp. zdrav. problémy, alergie:……………………………………………………………………………………. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:…………………………………………………………………………………………………………  

Telefon:…………………………………………………  E-mail:…………………………………..…………………………………………………. 

Číslo permice kroužku:………………………..……………..…………………….……………………………….………… 

Závaznou přihlášku osobně předat na recepci FREEX nebo zaslat email: marketing@freex.cz. 

 
1. Jsem zákonným zástupcem výše uvedeného dítěte, jsem zletilý/á a svéprávný/á.  

2. Na stránkách freex.cz, jsem se seznámil/a s následujícími dokumenty, s jejich zněním souhlasím a zavazuji se 

je dodržovat:  

• Všeobecné obchodní podmínky FREEX  

• Provozní řád FREEX  

• Prohlášení o bezinfekčnosti (COVID-19) 

• Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) 

3. Souhlasím s registrací a zpracovávání osobních údajů.  

4. Mé dítě bude dodržovat provozní řád FREEX, bude opatrné a ohleduplné.  

5. Jsem si vědom/a, že při sportovní činnosti provozované ve FREEX může dojít k úrazu (např. zlomeniny, otřesu 

mozku, poranění hlavy apod.) nebo k úrazu majícího vážné zdravotní následky.  

6. Jsem si vědom/a, že nesu plnou odpovědnost za újmu, kterou si může mé výše uvedené dítě ve FREEX způsobit, 

nebo kterou může způsobit dalším účastníkům při provozování sportovní činnosti.  

7. Nesu plnou odpovědnost za to, že mé dítě může porušením provozního řádu, způsobit škodu na majetku. V 

případě, že prokazatelně takovouto škodu způsobí, zavazuji se způsobenou škodu nahradit. Svým podpisem 

na tomto dokumentu uděluji souhlas a podepisuji:  

• Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)  

• Prohlášení o bezinfekčnosti (COVID-19), 

jak jsou uvedeny na stránkách freex.cz  

8. Svým podpisem zároveň dle OZ zákona č. 89/2021 Sb. uděluji souhlas s pořízením a použitím podobizen, 

obrazových snímků a záznamů týkajících se výše uvedeného dítěte pro potřeby FREEX – pro prezentaci a 

propagaci na webu, soc. sítích apod. 

9. Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v tomto prohlášení jsou pravdivé.  

 

 

V Říčanech dne………………………………         ............................................... 
             Podpis zákonného zástupce      

mailto:marketing@freex.cz

