
Prohlášení účastníka

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

jméno a příjmení účastníka.........................................…………………………….....….…………………………...

rok narození.........................adresa...........…….....………………………………………………………….…….….

telefon, e-mail..…………………………………………...............……………..….…….…………………………......

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍ ODPOVĚDNOSTI

Účastník cvičebních lekcí pod vedením instruktorky MgA. Vlasty Pechové (či jí pozvanými instruktory a 
zástupci) prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní cvičení na vlastní odpovědnost
a vlastní riziko.

Náročnost a intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a svému aktuálnímu 
zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je 
účastník povinný konzultovat se svým lékařem a dbát jeho doporučení. Instruktor nenese žádnou 
odpovědnost za případné zdravotní problémy během lekce nebo po ní. V případě úrazu, poranění nebo 
zdravotní komplikace nebude účastník po instruktorovi požadovat žádné náhrady.

Za odložené osobní věci a za materiální škody způsobené účastníkem zodpovídá sám účastník. Účastník 
cvičební lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném oblečení a obuvi. 
Zvýšené pozornosti a ohleduplnosti bude účastník dbát především při cvičení ve dvojicích a cvičení se 
zbraněmi (tyč, šavle, meč, kopí). Osobám mladším 18-ti let je účast na cvičebních lekcích umožněna na 
odpovědnost rodiče.

SOUHLAS KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastník cvičebních lekcí uděluje MgA. Vlastě Pechové souhlas ke zpracování osobních údajů (jméno, 
příjmení, rok narození, adresa, telefon, e-mailová adresa). Údaje jsou zpracovány v souladu s GDPR. Slouží
ke komunikaci s účastníkem, k jeho informování o změnách ve výuce a v případě účastníkova zájmu i k 
poskytnutí studijních materiálů z www.taijipodlupou.cz.

Změnu osobních údajů lze ohlásit na info@taijipodlupou.cz. Nahlásí-li účastník ukončení docházky, budou 
jeho osobní údaje smazány do jednoho týdne. Neohlásí-li ukončení docházky ani přetrvávající zájem o 
výuku, budou jeho osobní údaje smazány do půl roku od ukončení kurzu, který navštěvoval.

Nehodící se škrtněte:

MÁM   NEMÁM   zájem o zasílání automatického e-mailu s odkazem na aktuality a změny ve výuce.
E-maily jsou rozesílány z www.taijipodlupou.cz 1x v měsíci po dobu, kdy účastník dochází do kurzu.

MÁM   NEMÁM   zájem o přístup ke studijním materiálům v uzamčené sekci www.taijipodlupou.cz.
Při poskytnutí vstupu do uzamčených sekcí webu se účastník zavazuje, že studijní materiály bude využívat 
výhradně k vlastnímu studiu a bez souhlasu MgA. Vlasty Pechové je nebude šířit dále.

SOUHLAS K POUŽITÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

Účastník cvičebních lekcí níže prohlašuje, zda souhlasí s případným zveřejněním svých fotografií a videí 
pořízených během výuky. V případě souhlasu tyto fotografie a videa mohou být použity v propagačních 
materiálech spojených výhradně s výukou MgA. Vlasty Pechové, na jejích stránkách www.taijipodlupou.cz či 
zpracovány v rámci studijních materiálů určených účastníkům jejích kurzů. Jestliže účastník nesouhlasí se 
zveřejněním fotografií a videí, bude se chovat tak, aby při případném focení či natáčení nestál v záběru.

Nehodící se škrtněte:   SOUHLASÍM   NESOUHLASÍM   s použitím fotografií a videí.

Účastník si přečetl a vyplnil toto prohlášení a souhlasí s uvedenými údaji.

Místo, datum a podpis účastníka………………………………….......………………………………………………..
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