
 

  
 

  

____________________________________  

  

PŘEVZETÍ ODPOVĚDNOSTI ZA DOHLED  

____________________________________  

  

  

  

Převzetí odpovědnosti zletilé osoby za nepřetržitý dozor a dohled nad osobou mladší 15 let v areálu FUN PARK 

FABRIKA, nacházejícího se na adrese Vavrečkova 5657, 760 01, Zlín (dále jen „Areál“), provozovaného 

společností Gymnastika Zlín z.s., IČ: 269 83 761, se sídlem Kvítková 4191, 760 01, Zlín, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. L 10855 (dále jen „Provozovatel“). 

  

Já, níže podepsaný/ podepsaná:  

  

  

jméno a příjmení:     

  

  

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

datum narození:     

  

  

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

trvale bytem:      

  

  

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

číslo občanského průkazu:   

  

  

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

tel. číslo:      

  

  

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

  

čestně prohlašuji a potvrzuji, že mám souhlas zákonného zástupce k tomu, aby níže uvedené dítě mohlo (níže  

uvedené děti mohly) vstoupit do Jump Parku a účastnit se sportovních aktivit  

   

1. nezletilý  

 jméno a příjmení:     …………………………………………………………………………………………………..  

  

 datum narození:     …………………………………………………………………………………………………..  

  

2. nezletilý  

 jméno a příjmení:     …………………………………………………………………………………………………..  

  

 datum narození:     …………………………………………………………………………………………………..  

  

3. nezletilý  

 jméno a příjmení:     …………………………………………………………………………………………………..  

  

 datum narození:     …………………………………………………………………………………………………..  

  

4. nezletilý  

 jméno a příjmení:     …………………………………………………………………………………………………..  

  

datum narození:     …………………………………………………………………………………………………..   



 

5. nezletilý  

 jméno a příjmení:     …………………………………………………………………………………………………..  

   

datum narození:     …………………………………………………………………………………………………..  

 

6. nezletilý  

 jméno a příjmení:     …………………………………………………………………………………………………..  

  

datum narození:     …………………………………………………………………………………………………..  

 

7. nezletilý  

 jméno a příjmení:     …………………………………………………………………………………………………..  

   

datum narození:     …………………………………………………………………………………………………..  

 

8. nezletilý  

 jméno a příjmení:     …………………………………………………………………………………………………..  

   

datum narození:     …………………………………………………………………………………………………..  

 

9. nezletilý  

 jméno a příjmení:     …………………………………………………………………………………………………..  

   

datum narození:     …………………………………………………………………………………………………..  

 

10. nezletilý  

 jméno a příjmení:     …………………………………………………………………………………………………..  

  

 datum narození:     …………………………………………………………………………………………………..  

  

Současně tímto prohlašuji a potvrzuji, že přebírám odpovědnost za nepřetržitý dozor a dohled nad shora 

uvedeným dítětem (shora uvedenými dětmi).   



 

Prohlašuji, že:  

  

• jsem se seznámil / seznámila se Všeobecnými obchodními podmínkami, Provozním řádem a jejich 

dodržováním,  

  

• jsme já i nezletilé dítě, které mám pod dohledem, zhlédli instruktážní video,  

  

• nezletilý je zdravý a netrpí žádným onemocněním či zdravotním omezením, které by se mohlo negativně 

projevit na zdravotním stavu nezletilého při provozování sportovní činnosti,  

  

Při převzetí odpovědnosti za nepřetržitý dohled a dozor jsem si vědom / vědomá toho, že:  

  

• při sportovní činnosti provozované v Areálu může dojít k úrazu dítěte (např. zlomení končetiny, otřesu 

mozku, poranění hlavy) nebo k úrazu majícího vážné zdravotní následky,  

  

• nesu plnou odpovědnost za újmu, kterou si nezletilý může v Areálu způsobit nebo kterou může způsobit 

dalším účastníkům při provozování sportovní činnosti,  

  

• nesu plnou odpovědnost za to, že nezletilý může porušením Provozního řádu způsobit škodu na majetku 

provozovatele či dalších účastníků, a v případě, že tak nezletilý prokazatelně takovouto škodu způsobí, 

zavazuji se nahradit způsobenou škodu.  

  

Prohlašuji, že jsem nezletilého poučil o tom, že:  

  

• je nutné dodržovat Provozní řád,  

  

• je potřeba být opatrný, ohleduplný a dávat pozor na druhé,  

  

• je povinen se řídit doporučeními nebo nařízeními zaměstnanců Provozovatele vykonávajících dozor (tj.  

osobou viditelně označenou „FUN PARK FABRIKA“).  

  

  

  

Ve Zlíně dne:     ………………………………………………………………………..  

  

  

  

Podpis dohlížející zletilé osoby:  …………………………………………………………………………  

 


