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V

, narozen

, níže uvedeným podpisem beru na vědomí a souhlasím s tím, že:

Lektoři nejsou zodpovědní za svěřené děti před začátkem a po skončení kroužku, ale pouze v době konání
kroužku.
Tato zodpovědnost vzniká pouze v případě účasti dítěte na tréninku, přičemž dostaví-li se dítě na kroužek
se zpožděním, je lektor zodpovědný až od doby příchodu dítěte na trénink a jeho předání lektorovi.
Zákonný zástupce (tzn. rodiče) má povinnost vyzvednout dítě po skončení kroužku.
V případě, že dítě vyzvedává jiná zletilá osoba než jeden ze zákonných zástupců, nebo dítě odchází samo,
je povinností zákonného zástupce dítěte předat tuto informaci písemně lektorovi. na tomto dokumentu bude
povinně uvedeno jméno dítěte, jméno zákonného zástupce, dále tato informace musí být opatřena datem a
vlastnoručním podpisem. Nebude-li tento dokument předávat zákonný zástupce osobně, musí zákonný
zástupce tuto informaci potvrdit formou SMS příslušnému lektorovi nejpozději do doby zahájení kroužku.
tato sdělení budou evidována.
I když se zákonný zástupce nedostaví po ukončení kroužku a nevyzvedne si své dítě, aniž by předtím
řádně sdělili výše uvedenou informaci, tak na zákonného zástupce přechází plná zodpovědnost za dítě.
Zákonní zástupci si dítě převezmou od lektora po skončení kroužku.
Vyslovuji souhlas se získáním a zveřejněním fotografií z důvodu prezentace práce a úspěchů v tisku a www
stránkách
Prohlašuji, že bude-li při vedení tréninků ze strany trenérů a lektorů dodržena řádná péče o děti, pak
nebudu požadovat náhradu případných škod, a to jak na vybavení (oblečení, boty, kont. čočky, apod.), tak
za náklady spojené s případným zraněními.
Zároveň prohlašuji, že můj syn/moje dcera nemá žádná mně známá zdravotní onemocnění či nemoci, které
by mohly ohrozit zdraví dítěte v souvislosti s tréninkem rugby.
Zároveň prohlašuji, že můj syn/moje dcera nemá žádná mně známá zdravotní onemocnění či nemoci, které
by mohli ohrozit zdraví dítěte v souvislosti s tréninkem rugby, kromě:
, dne
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