Použití fotografií, ochrana osobních údajů, odpovědnost za škody, základní plavecká dovednost

Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

Rodné číslo*

Adresa místa trvalého pobytu*

Tímto souhlasím s použitím fotografií mého dítěte pořízených na sportovním soustředění
pořádaného FBS Olomouc, z. s., v jejích propagačních materiálech, na webových stránkách a
facebooku. Níže uvedeným podpisem souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 89/2012 Sb.,.
Podpisem přihlášky beru na vědomí, že provozovatel FBS Olomouc, z. s., odpovídá za mé dítě
pouze po dobu jeho pobytu na soustředění - po převzetí od zákonného zástupce až po jeho
předání zákonnému zástupci. Bez tohoto prohlášení nebude dítě na soustředění přijato, a to bez
možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany účastníka!
Ochrana osobních údajů: FBS Olomouc z. s. je ze zákona povinna bezpečně spravovat veškerá
Vaše osobní data, která nám poskytnete, a použít je pouze k dohodnutému účelu. Svým podpisem
vyjadřujete souhlas s tím, aby FBS Olomouc z. s. použila Vámi uvedená data výhradně v
souvislosti s organizací sportovního soustředění.
Odpovědnosti za škody: Prohlašuji, že přebírám odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě
…………………….………………narozené ………………………. v době sportovního soustředění
(11. 8. – 17. 8. 2019) na vybavení rekreačního zařízení, zdraví druhé osoby apod.
V případě finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení nebo při zranění druhé
osoby (bolestného a ztíženi společenského uplatnění), přebíráme odpovědnost a zavazujeme se
tuto škodu uhradit.
Zároveň beru na vědomí, že cenné věci (mobil, digitální fotoaparát či hry, tablet, MP3 apod.) na
tábor nepatří. Za jejich případné poškození či ztrátu přebírám zodpovědnost a náhradu po
pořadatelích tábora nebudu vyžadovat.
Plavecké dovednosti: V rámci sportovního soustředění bude probíhat aktivita plavání
Vzhledem k této skutečnosti, prosíme uveďte (zaškrtněte jednu z možností), zda dítě má základní
plavecké dovednosti(dýchání do vody, splývání, pád do vody, orientace pod vodou a potápění).
V případě, že je neplavec je nutné aby dítě bylo vybaveno plaveckými nafukovacími rukávky.
Základní plavecká dovednost:

ANO

NE

V ………..………………………………………………………dne :………………………………..……………….
Podpis zákonného zástupce :…………………………………………………………………………………..
*vyplní zákonný zástupce dítěte

