FREEMOVE TEAM
Závazná přihláška na Sportovní den #1

Místo: Struhařov, U hřiště, 251 64 (místo srazu: fotbalové šatny)
Datum a čas: 16. Srpna 2021 (9:00-17:00)
Pořadatel: FREEMOVE s.r.o., IČO: 08538298
Údaje o účastníkovi:

Jméno a příjmení:.........................................................
Věk (+ datum narození):.........................................................
Tel. číslo na zákonného zástupce:.........................................................

__________________________________

Prohlášení účastníka akce (nebo jeho zákonného zástupce):
Účastník startuje na sportovním dni na vlastní nebezpečí. Bere na vědomí, že povinnou součástí výstroje pro účast
na sportovní dni je sportovní oblečení. Za stav sportovní výstroje a vybavení si odpovídá účastník sám.
Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly sportovního dne a to zejména s tím, že
sám, bez dozoru organizátora akce nebo jím pověřených osob, nesmí využívat sportovní vybavení ani provádět
jakékoliv cvičení. Dále je účastník povinen respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele, respektive osob
pořadatelem pověřených k organizaci sportovního dne.
Pořadatel není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka sportovního dne, který bude jednat
v rozporu s výše uvedeným.
Účastník bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání sportovního dne, které dle jejich povahy
nelze podřadit pod účast na sportovním dni, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné
následky nenese pořadatel žádnou odpovědnost.

Prohlašuji, že jsem nezletilého poučil o tom, že:
• je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla, o kterých všechny účastníky poučí pořadatel na začátku akce
• je potřeba být opatrný, ohleduplný a dávat pozor na druhé
• je povinen se řídit doporučeními nebo nařízeními všech trenérů na akci: Příměstský tábor
Během celé akce budou pořizovány fotografie a zvukově obrazové záznamy, které budou sloužit organizátorům k propagaci
sportu a s tím spojených aktivit na internetu a sociálních sítích. Účastník (jeho zákonný zástupce) dává svým podpisem
souhlas k tomu, aby tyto materiály, na kterých bude zachycen, byly použity uvedeným způsobem.

__________________________________

CENA za účast na akci: 890 Kč
V případě osob mladších 18 let podepíše zákonný zástupce:

V ........................................, dne ..............................

+420 731 316 090

Podpis:

info@freemovecamp.cz
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