Airsoft team Polná

První strana / list souhlasu ke hře pro osoby mladší 18. let

Souhlas ke hře pro osoby mladší 18. let


Já ……………………………………………………….. nar. …………………………..
Souhlasím s tím, aby se můj syn/dcera zúčastnil/a treninků a her se vzduchovými (airsoftovými) zbraněmi. 
Jméno (syna/dcery) …………………………………………………………………….
Nar. ………………………………….

Kontakt  na syna/dceru
Tel. …..…….…………  
Mail: ..…………..……  

	Jelikož se Váš syn/dcera chce zúčastnit tréninků a her se vzduchovými (airsoftovými) zbraněmi, oslovujeme Vás tímto, abyste nám udělil/a souhlas se zapojením Vašeho syna/dcery, jelikož ještě nemá 18 let.
	Při samotné hře/tréninku je přítomen odborný dozor, který dbá na bezpečnost. Pokud by Váš syn/dcera závažně porušil/a pravidla hry, a tím ohrozil své zdraví, nebo zdraví jiných, bude až do konce hry/tréninku vyloučen. 

	Dále souhlasím s publikací fotografií a videozáznamů z akcí na internetových stránkách airsoftového klubu - www.airsoftklubpolna.wz.cz
            
	Prohlašuji, že tento formulář podepisuji za plného vědomí a bez fyzického či psychického nátlaku zcela dobrovolně.
		

SOUHLAS 
se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb.:
 
                                    
Dne …………………………….    V……………………………………………………

Podpis ……………………………………….







Druhá strana / List osvobození od zodpovědnosti


Osvobození od zodpovědnosti

Můj podpis/iniciály  (zákonného zástupce) na tomto formuláři znamenají, že budu postupovat v souladu s pravidly boje se vzduchovou a cvičnou zbraní. Prohlašuji tímto, že nemám tělesná, ani jiná mentální poškození a problémy, které by mohly způsobit, nebo mít, za následek okolnosti, které by vedly k tomu, že bych přivodil jakoukoli škodu sobě nebo druhým a jsem si plně vědom, že hra/boj se vzduchovou zbraní vystavuje účastníky intenzivní tělesné a mentální námaze spojenou s funkčním selháním výzbroje, výstroje, ochranných pomůcek  a se zanedbáním pravidel, postupů a příkazů zodpovědných osob mnou, či jinými účastníky z jakýchkoli příčin. Tímto zbavuji zodpovědnosti všechny instituce a osoby přímo či nepřímo spojené s činností Airsoftového klubu Polná, včetně dalších stran. Jsem si plně vědom, že na sportovní akce nastupuji pouze z vlastního rozhodnutí a jsem si vědom přiměřeného rizika, které může sportovní akce přinést. Jsem si plně vědom, že účast na hře je potencionálně nebezpečnou činností. Přestože jsou účastníci chráněni výstrojí, maskou či brýlemi, může dojít k poranění očí, uší, obličeje, hlavy a jiných částí těla. Četl jsem tento dokument a jsem si plně vědom, že představuje právně závaznou smlouvu. 
Pokud vznikne změna v mém prohlášení, nenastoupím do hry.  


 Prohlašuji, že tento formulář podepisuji za plného vědomí a bez jakéhokoli fyzického či psychického nátlaku zcela dobrovolně.


Dne/v: …………………………………….. ………………………………………… 
 
Podpis: …………………………………………. …………………………………………….

Zákonný zástupce:

Dne/v:  ……………………………………....... …………………………………………….

Iniciály a podpis: …………………………………………………………………………….

Kontaktní telefon: ……………………………………………………………………………  


