INFORMOVANÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA
Meno a priezvisko dieťaťa: .........................................................................................................................
Rok narodenia: ............................................................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: .....................................................................................................
Telefón: ..................................................... E-mail: ....................................................................................
Športová akadémia Mateja Tótha informuje zákonného zástupcu dieťaťa o nasledujúcich o nasledujúcich podmienkach účasti
dieťaťa na športovom tréningu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Zákonný zástupca zodpovedá za vhodné športové oblečenie a vhodnú športovú obuv dieťaťa.
Zákonný zástupca je zodpovedný za poistenie voči úrazu dieťaťa počas tréningov Športovej akadémie Mateja Tótha.
Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť a potreby ostatných účastníkov, chráni svoj i
zverený majetok.
Za stratu cenností – šperky, mobil, elektronika, peniaze, športový odev a pod., nepreberá zodpovednosť tréner ani Športová akadémia
Mateja Tótha.
Účasť rodiča na tréningoch Športovej akadémie Mateja Tótha je povolená len počas „otvorených tréningov“, prípadne na základe
súhlasu trénera.
V prípade absencie trénera si Športová akadémia Mateja Tótha vyhradzuje právo nahradiť chýbajúceho trénera trénerom inej školy
alebo vo výnimočných prípadoch tréning zrušiť a nahradiť ho iný deň, najneskôr do 30 dní od zrušeného tréningu. O rušení alebo
zmenách je tréner povinný informovať zákonných zástupcov detí najneskôr 24 hodín pred tréningom.
Dieťa, ktoré počas tréningu opakovane závažne porušuje poriadok a nerešpektuje pokyny trénera, ohrozuje zdravie seba alebo
ostatných účastníkov akadémie, môže byť zo Športovej akadémie Mateja Tótha vylúčené, pričom zákonný zástupca nemá nárok na
náhradu za nevyužité služby. Za škody na majetku inom ako Športovej akadémie Mateja Tótha, spôsobené dieťaťom, zodpovedá jeho
zákonný zástupca.
Zákonný zástupca svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami účasti, bude sa nimi riadiť, pričom si je
vedomý právnej zodpovednosti, ktorá pre neho z toho vyplýva. Svojim podpisom súčasne potvrdzuje, že dieťa, ktoré zastupuje je
schopné po fyzickej a psychickej stránke absolvovať kolektívny športový tréning a iné športové aktivity a kolektívne športy, a že
ošetrujúci lekár nenariadil dieťaťu zmenu režimu, a okresný hygienik mu nenariadil karanténne opatrenia. Nedodržanie zmluvných
podmienok môže byť dôvodom na vylúčenie dieťaťa zo Športovej akadémie Mateja Tótha.

V ...............................................

Dátum: ...............................................

Podpis zákonného zástupcu: ....................................................

