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PROHLÁŠENÍ RODIČŮ/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ÚČASTNÍKA
Prohlašuji, že jsou mi známy dispozice provozu Zážitkového pobytu (dále jen ZP). Jsem si vědom/a, že v
případě závažného nebo opakovaného porušení řádu ZP bude účastník ZP okamžitě vyloučen a v takovém
případě zajistím na vlastní náklady odjezd do 24 hodin. Beru rovněž na vědomí, že provozovatel ZP v
takovém případě nevrací alikvotní část účastnického poplatku. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že
31.5.2013 je poslední možný termín k úhradě poplatku za účastníka ZP a 20.6.2013 je poslední možný
termín pro využití případného náhradníka a od tohoto termínu činí storno poplatek 100% ceny. Jsem si
vědom/a, že provozovatel ZP nemůže ručit za ztráty či zničení cenností (drahé kovy, elektronika apod.).
Na ZP platí pravidla: zákaz kouření, užívání alkoholických nápojů a omamných látek, zákaz opouštění areálu
bez vědomí a souhlasu lektora, zákaz svévolného vstupu do bazénu bez vědomí a dozoru lektora, zákaz
vědomého poškozování zařízení a vybavení areálu ZP, zákaz zcizení cizí věci, zákaz porušování pravidel
slušného chování či fyzického napadání ostatních účastníků, povinnost dodržování osobní hygieny,
povinnost udržování čistoty a pořádku v rámci možností, povinnost zodpovídat za veškeré osobní cenné věci
a povinnost dodržovat Denní režim ZP, k jejich dodržování účastníky ZP zavážou rodiče svým podpisem na
této přihlášce.
Dávám tímto souhlas s tím, aby organizátor ZP jako správce zpravoval v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb. O ochraně osobních údajů zde uvedené osobní údaje. Správce může tyto údaje používat výhradně v
rozsahu nutném pro svoji činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom/a, že jej mohu kdykoli
odvolat.
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