
Přihlášení ke sportovní činnosti v Sport Zbraslav, z.s. (dále jen “klub”)

Dítě

Jméno a příjmení:.................................……………………………………………………..

Datum narození:.......................................................................…………………………..

Bydliště………………………………………………………………………………………….

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení:.................................……………………………………………………..

Datum narození:.......................................................................…………………………..

Bydliště………………………………………………………………………………………….

Kontaktní údaje………………………………………………………………………………..

Prohlašuji, že žádný lékař nenařídil dítěti, jehož jsem zákonným zástupcem, zákaz sportovní činnosti, ani mu v
tomto směru nedal doporučení, které by směřovalo k omezení sportovní činnosti. Není mi známa ani žádná jiná
skutečnost týkající se zdravotního stavu dítěte, pro kterou by nemělo sportovní činnost vykonávat.
Uvádím, že dítě trpí těmito dlouhodobými zdravotními problémy, které však dle posouzení lékaře a mého vědomí
nejsou důvodem pro zákaz sportovní činnosti (včetně alergií):

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...................................................

Dítě má tato omezení týkající se sportovních činnosti:
…………………………………………..................................................................
…………………………………………………………………………………………..

Dítě užívá léky:
…………………………………………………………………………………………..
Takto:…………………………………………………………………………………...

Po dobu působení dítěte v klubu budu dbát na to, aby se dítě k jednotlivým akcím pořádaným klubem (tréninky,
závody, soustředění) dostalo ve zdravotním stavu umožňujícím sportovní zátěž, nepředstavující ohrožení zdraví
ostatních dětí (infekční onemocnění, karanténní opatření, atd.).

Může dítě po skončení sportovní akce odcházet z místa jejího konání samostatně ? (nehodící se škrtněte)

Ano, vždy.
Nikdy.



Pouze výjimečně v případě dohody s trenérem.

Beru na vědomí, že sportovní areál Sport Zbraslav, z.s. je přístupný veřejnosti a jeho užívání se řídí platným
provozním řádem. Mimo akce pořádané klubem (tréninky, závody, atd.) klub neodpovídá za pohyb v areálu a ani
za případný výkon sportovní činnosti v areálu.

Odpovědnost klubu za dítě začíná převzetím trenérem či jinou osobou pověřenou klubem k dané akci a končí
ukončením takové akce. V případě, že zákonný zástupce nesouhlasí s tím, aby dítě odcházelo z akcí pořádaných
klubem samostatně, je povinen se nejpozději k okamžiku ukončení akce pro dítě dostavit do sportovního areálu
či na jiné klubem určené místo a zde dítě převzít, pokud se pověřenou osobou klubu nedohodne na jiném řešení.

Beru na vědomí a ve vyjímečných případech akceptuji samostatný pohyb a sportovní činnost v areálu Sport
Zbraslav z.s. i mimo něj. Tyto případy se vztahují pouze na členy ve věku od 11,5 let.

Beru na vědomí, že mimo akce pořádané klubem je vstup do tělocvičny, trenažerovny, skladu lodí a venkovní
hřiště (workout konstrukce) přísně zakázán.

Beru na vědomí a budu informovat své dítě, že pro pěší vstup do areálu je vstup z ulice U Loděnice. Pro příchod
a odchod je určena branka pro chodce, ne hlavní příjezdová cesta. V areálu je přísný zákaz vstupu se psem,
kouření a parkování. Pro parkování je určen prostor před hlavní vstupní bránou.

Beru na vědomí a souhlasím s hromadnou dopravou v motorových vozidlech na akce pořádané klubem Sport
Zbraslav, z.s.

V Praze dne……………………….

Podpis člena nebo jeho zákonného zástupce……………………………...


