
Čestné prohlášení/ přihláška návštěvníka 
Improve Yourself Academy 2021/2022 

V případě, že je Vám méně než 18 let, je nutno dokument vyplnit se zákonným zástupcem. V opačném případě 
vyplňujete část “Návštěvník nad 18 let”. 

Osobní údaje dítěte: 

JMÉNO: ________________________________        PŘÍJMENÍ:  _________________________________ 

DATUM NAROZENÍ: ______________________         RODNÉ ČÍSLO: ______________________________ 

BYDLIŠTĚ: _____________________________________________________________________________ 

ZDAVOTNÍ OMEZENÍ: ____________________________________________________________________ 

FACEBOOK***: _____________________________ (nepovinné) 

Osobní údaje zákonného zástupce/ Návštěvník nad 18 let: 

JMÉNO: _______________________________          PŘÍJMENÍ:  _________________________________ 

DATUM NAROZENÍ: _____________________          RODNÉ ČÍSLO: ______________________________ 

BYDLIŠTĚ: _____________________________________________________________________________ 

TELEFON**: ____________________________          E-MAIL***:  ________________________________ 

** využíváme v případě akutních stavů (např. zranění)  
*** využíváme pro předávání informací týkajících se tréninků a dalších aktivit (soustředění, tábory, apod.) 

JÁ, NÍŽE PODEPSANÝ, SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE: 
 
Jsem při vstupu do prostor parkourové haly Improve Yourself Academy s fakturačními údaji Frýdlantská 
1888, Frýdek - Místek, 738 01 (IČ: 06831621) jsem seznámen s provozním řádem a dalšími dokumenty, 
uvedenými na webu parkourhala.cz . Provozovna je označena jako “parkourová hala Improve Yourself 
Academy” na adrese Křižíkova 1774, Frýdek - Místek, 738 01. 

a) Projevuji souhlas s  účastí (mého dítěte) na trénincích, volných vstupech i akcích v  průběhu tréninkové 
sezóny v prostorech parkourové haly.  Jsem si vědom/a, že v  případě hrubého porušení Pravidel tréninku 
(provozního řádu) či zásad Zásad Traceura mohu být/ může být mé dítě z  tréninku či akce vyloučeno (bez 
nároku na vrácení peněz). 

b) Čestně prohlašuji, že jsem/ je mé dítě zdravotně způsobilé vykonávat aktivity známé jako ADD/Parkour/
Freerunning. Není mi známo, že by trpělo chorobou či jiným zdravotním postižením, které by bránilo 
provozování těchto disciplín. 

c) Jsem si vědom/a možného nebezpečí, kterému se já/ mé dítě vystavuje při provozování výše uvedených 
disciplín. Uvědomuji si, že trenér nemůže nést zodpovědnost za případná zranění pramenící z porušení Pravidel 
tréninku. Dále beru na vědomí, že úrazové pojištění tréninků se nevztahuje na úrazy nezaviněné 
provozovatelem. Je mi doporučeno sjednat si/ pro své dítě individuální úrazové pojištění. Zároveň přebírám 
odpovědnost za případnou škodu způsobenou mnou/ mým dítětem. Já/ dítě je povinno dbát na ochranu 
ostatních návštěvníků a je povinno nahlásit jakékoliv případné zranění či vadu vybavení. Dále jsem/ je povinno 
dbát pokynů kompetentních osob. Provozovatel neručí na ztrátu či odcizení osobních věcí. Vzdávám se nároku 
na náhradu škody na zdraví/ majetku, která by mi mohla vzniknout v důsledku aktivit v rámci Improve Yourself 
Academy. 

http://parkourhala.cz


d) Souhlasím, aby spolek Improve Yourself, z. s. sídlem Frýdlantská 1888, Frýdek - Místek, 738 01, IČ: 
06831621, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod zn. L 19383 zpracovával 
výše uvedené osobní údaje týkající se mé osoby/mého nezletilého dítěte za účelem zasílání informací o 
činnosti spolku, nabídce akcí pořádaných spolkem a dalších souvisejících sdělení, dále souhlasím se 
zpracováním pořízených podobizen mne/ mého nezletilého dítěte v rámci aktivit spolku a to v těchto podobách 
a k těmto účelům ****:  

1) Pořizování podobizen v rámci aktivit spolku 
a) fotografie  ☐ANO ☐NE 
b) video   ☐ANO ☐NE 
c) podobizna (ve formě uvedené výše) ve spojení s uvedením jména a příjmení 
                            ☐ANO ☐NE 

2) Zveřejňování pořízených podobizen v rámci aktivit spolku za účelem propagace a prezentace spolku: 
• na webových stránkách            ☐ANO ☐NE 
• na sociálních sítích  ☐ANO ☐NE 
• v tisku a jiných médiích  ☐ANO ☐NE 
•

**** Zaškrtněte odpověď.  
Tento souhlas je udělen na dobu 10 let a může být kdykoli odvolán. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost 
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. S osobními údaji je nakládáno 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). Prohlašuji, že jsem byl informován o 
skutečnosti, že podrobné zásady zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách spolku. 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje i biometrické údaje však pro Správce mohou 
zpracovávat i tito zpracovatelé: a. Sdružení sportovních svazů České republiky z. s., se sídlem U Pergamenky 
1511/3, 170 00 Praha 7- Holešovice, IČO: 00174262, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 
147 (dále jen Zpracovatel) b. Česká asociace parkouru z. s., se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7-
Holešovice, IČO: 00469548, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 73367 (dále jen 
Zpracovatel) c. další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době 
Správce nevyužívá. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět/ 
požadovat informaci, jaké vaše či osobní údaje dítěte zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů/ vyžádat si o 
přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracovánÍ/ 
požadovat po Správci výmaz těchto osobních a biometrických údajů/ na přenositelnost údajů/ podat stížnost u 
Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. 

e) Souhlasím s tím, že vyplněním této přihlášky se já i mé dítě stává členem Improve Yourself, z. s. 
(IČ: 06831621). Členství nabývá platnost dnem přijetí přihlášky a končí k 31. 12. 2022. S vyplněním přihlášky na 
další sezónu (2022/2023) se členství opět automaticky obnoví. 

f) Uvědomuji si, že trenér a organizace Improve Yourself přebírá zodpovědnost za dítě pouze v době samotného 
tréninku. 

 
Souhlasím s tím, aby moje dítě chodilo samo domů z tréninku: ANO – NE (zakroužkujte možnost) 

V _______________ dne ____________ 

 
PODPIS NÁVŠTĚVNÍKA/ ZÁK. ZÁSTUPCE: ______________________ 

Přihlášku prosím odevzdejte svému trenérovi na prvním 
tréninku/ kompetentní osobě v hale.


