Provozovatel: Indoor Sport s.r.o., IČO 03416941

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NÁVŠTĚVNÍKA AREÁLU
FREESTYLE KOLBENKA
Já ......................................................, datum narození ...........................,
bytem: .......................................................................................................,
tímto čestně prohlašuji že,
1) Hodlám provozovat veškeré sportovní aktivity v rámci areálu Freestyle Kolbenka
NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST A NEBEZPEČÍ a jsem si vědom všech možných rizik s nimi
spojených.
2) Jsem starší 18 let (u mladších 18 let je třeba podpis zákonného zástupce).
3) Jsem si přečetl Všeobecné obchodní podmínky, Provozní řád areálu, Pravidla a doporučení pro
veškerá sportoviště a svým podpisem stvrzuji, že vše bezvýhradně akceptuji a souhlasím s tím,
abych byl v případě porušení pravidel vykázán z prostorů provozovatele. Veškeré dokumenty
jsou dostupné na www.freestylekolbenka.cz v sekci O nás a pro Vás.
4) Nejsem si vědom žádného onemocnění ani jiného zdravotního omezení, které by se mohlo
negativně projevit na mém zdravotním stavu při provozování sportovní činnosti.
5) Provozování veškerých sportovních činností přizpůsobím svým schopnostem a zdravotní kondici.
V případě jakýchkoli zdravotních potíží budu bezodkladně informovat provozovatele.
6) Se vzdávám nároku na náhradu škody na zdraví i majetku, která by mi mohla vzniknout v
důsledku provozování sportovní činnosti v rámci areálu Freestyle Kolbenka, vyjma škod
způsobených neadekvátním technickým stavem zařízení. S tímto vědomým rizikem jsem se
rozhodl do areálu vstoupit a beru na vědomí, že sporty v něm provozované jsou s rizikem zranění
neoddělitelně spojené.
7) Souhlasím se zpracováním a uchováváním osobních údajů pro potřeby provozovatele.
8) V souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. souhlasím s pořizováním jakéhokoliv
obrazového či zvukového materiálu během mé návštěvy areálu a jeho dalším použitím pro
bezpečnostní a propagační potřeby provozovatele. Souhlasím, aby pořízené materiály
provozovatel areálu uchovával jak v papírové, tak v elektronické podobě a používal je k výše
uvedeným účelům a to bez jakéhokoli časového omezení.
9) Informace a údaje poskytnuté v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné.

Kontaktní email: ..........................................................
Telefon: ...................................................

V Praze dne: ………………………….

Podpis návštěvníka / zákonného zástupce: ............................................................................
(u osob mladších 18 let je třeba podpis zákonného zástupce a zároveň i podpis návštěvníka)

www.freestylekolbenka.cz I info@freestylekolbenka.cz

