Souhlas zákonného zástupce
se vstupem a pobytem dítěte do/ve FREEXZONE
FREEXZONE je Interaktivní trampolínové centrum (dále také jen jako „FREEXZONE“), které se nachází v
budově č.p. 237 v k.ú. Říčany u Prahy, obci Říčany a jsou zde provozovány sportovní aktivity, které jsou
spojené s rizikem úrazu a zranění. FREEXZONE je nazýváno zkráceně také jen jako FREEX/freex.
Vyplní zákonný zástupce:
jméno a příjmení:………………………………………………………..,
naroz.: ……………………………………,
trvale bytem:…………………………………………………………..……,
tel.:…………………………………………………….,
(dále také jen jako „zákonný zástupce“),

jako zákonný zástupce
jméno a příjmení:………………………………………………………..,
naroz.: ……………………………………,
trvale bytem:…………………………………………………………..……,
tel.:…………………………………………………….,
(dále také jen jako „dítě“),

prohlašuji následující:
1. Jsem zákonným zástupcem výše uvedeného dítěte, jsem zletilý/á a svéprávný/á.
2. Jsem se na stránkách www.freexzone.cz seznámil/a s následujícími dokumenty, s jejich zněním

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

souhlasím a zavazuji se je dodržovat:
• Všeobecné obchodní podmínky FREEXZONE,
• Provozní řád FREEXZONE,
• Prohlášení o bezinfekčnosti (COVID-19),
• Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).
Souhlasím s registrací a zpracováváním mým osobních údajů na terminálech ve FREEXZONE.
Jsem seznámil/a s dokumenty uvedenými v bodě 2. tohoto prohlášení i své dítě uvedené výše, které
je bude dodržovat. Zejména pak mé dítě bude dodržovat Provozní řád FREEXZONE, bude opatrné
a ohleduplné.
Jsem si vědom/a, že při sportovní činnosti provozované ve FREEXZONE může dojít k úrazu (např.
zlomeniny, otřesu mozku, poranění hlavy apod.) nebo k úrazu majícího vážné zdravotní následky.
Jsem si vědom/a, že nesu plnou odpovědnost za újmu, kterou si může mé výše uvedené dítě ve
FREEXZONE způsobit nebo kterou může způsobit dalším účastníkům při provozování sportovní
činnosti.
Nesu plnou odpovědnost za to, že mé dítě může porušením Provozního řádu FREEXZONE
způsobit škodu na majetku ve FREEXZONE či dalších účastníků, a v případě, že tak prokazatelně
takovouto škodu způsobí, zavazuji se jím způsobenou škodu nahradit.
Svým podpisem na tomto dokumentu zároveň za sebe i své dítě uděluji souhlas a podepisuji:
▪ Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) a
▪ Prohlášení o bezinfekčnosti (COVID-19),
jak jsou uvedeny na stránkách www.freexzone.cz.
Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v tomto prohlášení jsou pravdivé, úplné a nezkreslené.

V…………………………….dne…………2021

………………………………………………..
podpis zákonného zástupce

