
     
   

   

   

Souhlas s účastí nezletilého dítěte na MTB  

RAJNOCHOVICKÁ 50KA 2023, potvrzení za 

převzetí odpovědnosti za nezletilé dítě  

a čestné prohlášení zákonného zástupce 

nezletilého   
   

Jméno a příjmení nezletilého:..........................................................  

Datum narození nezletilého:.............................................................   
   
Vzhledem ke skutečnosti, že do doby zletilosti odpovídá za nezletilého ten, kdo je povinen 

vykonávat nad ním dohled, dovolujeme si Vás zdvořile požádat o potvrzení, že jste o účasti 

nezletilého dítěte (jehož jméno a datum narození je uvedeno výše v tomto potvrzení a 

jehož jste zákonným zástupcem) na MTB RAJNOCHOVICKÁ 50KA dne 10. 06. 2023 

informováni a souhlasíte s ní.   

   

V případě nutnosti (drobné poranění, úraz, náhlé onemocnění apod.) budete připraven/a 

své dítě vyzvednout v místě registrace MTB RAJNOCHOVICKÁ 50KA.   

   

Tímto také berete na vědomí odpovědnost za prokázané škody způsobené dítětem, jehož 

jste zákonným zástupcem, a s tím spojenou případnou úhradu takto vzniklých finančních 

nákladů.   

   

Zákonný zástupce nezletilého dítěte podepisuje potvrzení osobně před organizátorem 

MTB RAJNOCHOVICKÁ 50KA a zároveň bere na vědomí a souhlasí s uvedeným textem, 

a dále čestně prohlašuje, že:   

   

 se nezletilý zúčastní závodu MTB RAJNOCHOVICKÁ 50KA na vlastní, respektive mé 

nebezpečí a jsem si vědom(a), že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za 

případné zranění a škody vzniklé nezletilému a mé osobě předem, během a po 

skončení závodu; zdravotní stav nezletilého odpovídá požadavkům a nárokům 

závodu, tj. že zdravotní stav nezletilého odpovídá náročnosti akce a je schopen akci 

bez újmy na svém zdraví absolvovat;      

   

  

Zároveň beru na vědomí a seznamuji se se způsobem zpracování osobních údajů svých a 

dále výše uvedené(ho) syna/dcery, přičemž informační povinnost správce osobních údajů 

ve smyslu čl. 12 nařízení GDPR je uvedena na internetových stránkách www.pskprerov.cz. 

http://www.triathlonbrusperk.cz/soubory/XTB_2021_Potvrzeni_za_nezletileho.pdf#page=1
http://www.triathlonbrusperk.cz/soubory/XTB_2021_Potvrzeni_za_nezletileho.pdf#page=1


Správce OÚ mě seznámil s mými právy vyplývajícími z nařízení GDPR. Taktéž dávám 

pořadateli „svolení“ ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., k pořízení a ke zveřejnění podobizny výše 

uvedené(ho) syna/dcery, jakožto dokumentační, reportážní obrazový, případně zvukový 

záznam. Více o zpracování fotografií a záznamů, viz informační povinnost na výše 

uvedených internetových stránkách. Výslovně uvádím, že beru na vědomí a souhlasím s 

„Propozicemi závodu“ a „Pravidly závodu“ a dále, že se závodu nezletilý účastní 

dobrovolně s mým výslovným a tímto psaným souhlasem.   

   

Prohlašuji, že jsem se s výše uvedeným textem, propozicemi a pravidly MTB 

RAJNOCHOVICKÁ 50KA seznámil, porozuměl jsem jim a plně chápu jejich význam a 

důsledky, které by mohly vzniknout při jejich porušení. Protesty vůči těmto propozicím a 

pravidlům se nepřijímají.   

   

Souhlasím s účastí svého syna/dcery na MTB RAJNOCHOVICKÁ 50KA 

2023, dne 10. 06. 2023   
   

Jméno a příjmení zákonného zástupce:…….............................................    
   

Mobilní telefon zákonného zástupce:..........................................................    
   

V Rajnochovicích dne 10.06.2023, podpis: ................................................   
  

  

  

   


