PŘIHLÁŠKA NA KURZ – KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: ................................................................................................................
DATUM NAROZENÍ: ..................................................................................................................
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………….
TEL. ČÍSLO: ..............................................................................................................................
Spolek LOKAL BLOK z.s. jako provozovatel kurzu – kompenzační cvičení (dále jen „kurz“)
upozorňuje, že prvořadými povinnostmi všech účastníků kurzu je bezpodmínečné dodržování
zásad a pravidel pro účastníka kurzu, povinností účastníka kurzu, pokynů instruktora a
nepřeceňování vlastních dovedností a sil. Kurz probíhá v uzavřeném vnitřním prostoru, ve
kterém se kromě vybavení pro tento kurz nachází i umělé lezecké profily a dopadové matrace
určené pro provozování boulderingu; pro účely této přihlášky se tento uzavřený vnitřní prostor
bude také označovat jako lezecká stěna. Účastník kurzu bere na vědomí, že v rámci kurzu ani
v době trvání lekce není oprávněn provozovat bouldering na umělých lezeckých profilech
nacházejících se v prostorách lezecké stěny.
Zásady a pravidla pro účastníka kurzu, povinnosti účastníka kurzu:










Účastník je před započetím každé lekce povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav,
fyzické možnosti a schopnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví
účastníka, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.
Provozovatel zásadně nedoporučuje účast na kurzu osobám se zdravotními potížemi,
zejména s kardiologickými potížemi, těhotným ženám apod., jakož i osobám s jakýmkoliv
fyzickým či psychickým omezením, které by i teoreticky mohlo vést ke vzniku újmy na zdraví
či majetku.
Účastníkovi je přísně zakázáno vstupovat do prostor lezecké stěny a účastnit se lekce pod
vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Provozovatel, instruktor nebo pracovník recepce je
v této souvislosti oprávněn účastníka, který je zjevně pod vlivem alkoholu či jiné návykové
látky, vstup do prostor lezecké stěny a na lekci odepřít, popř. takovou osobu z
prostor lezecké stěny a lekce vykázat, a to bez nároku na náhradu. Tento bod se vztahuje i
na případnou konzumaci alkoholu či jiné návykové látky během lekce. Provozovatel v této
souvislosti upozorňuje účastníka, že v případě porušení tohoto bodu provozovatel nenese
odpovědnost, a to ani z části, za jakoukoli újmu, kterou tento účastník způsobí sobě, jiným
osobám nebo na jejich majetku či majetku provozovatele.
Účastník je povinen odkládat cennosti (šperky, peněžní hotovost, kreditní karty, klíče od
automobilu a bytu, fotoaparáty, mobilní telefony, apod.) do trezoru, který se nachází na
recepci.
Účastník je povinen bezodkladně informovat svého instruktora, pokud jeho aktuální
zdravotní stav či fyzické možnosti již neumožňují pokračovat v lekci či v konkrétním úkonu,
a v takovém případě je účastník povinen svoji sportovní aktivitu okamžitě ukončit.
Účastník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky.
Účastník je povinen podřídit se pokynům instruktora. Účastník se nesmí pohybovat pod
lezoucím návštěvníkem na umělém lezeckém profilu.
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Účastník je povinen dodržovat zásady protipožární prevence. Účastník je povinen
předcházet vzniku újmy na zdraví či majetku. Účastník je povinen udržovat v prostorách
lezecké stěny čistotu a pořádek. Účastník je povinen dodržovat zákaz kouření a požívání
alkoholu či jiné návykové látky v prostorách lezecké stěny.
Je zakázáno v rámci kurzu absolvovat lekci ve venkovní obuvi.
Utrpí-li účastník na kurzu zranění, je povinen jej bezodkladně nahlásit instruktorovi;
stejnou povinnost má účastník i v případě pouhého podezření na možné zranění. Takto
nahlášené zranění či podezření na zranění instruktor zaeviduje v knize úrazů, přičemž
účastník je povinen k tomuto zápisu připojit svůj podpis. V případě výskytu úrazu
v prostorách lezecké stěny je účastník povinen poskytnout zraněnému první pomoc a/nebo
neprodleně kontaktovat instruktora. Drobná poranění je možno ošetřit na místě; lékárnička
se nachází v prostorách recepce. V případě potřeby přivolá instruktor lékaře.
Účastník se může v prostorách lezecké stěny pohybovat pouze po dobu trvání lekce.
Účastník je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit instruktorovi jakékoliv zjištěné
technické závady vybavení v prostorách lezecké stěny a zároveň je povinen na tuto
skutečnost upozornit i jiného účastníka, který má záměr vadné vybavení použít.
Instruktor je oprávněn kdykoli vykázat z lekce účastníka, který porušuje výše uvedená
pravidla, zásady a povinnosti nebo základní pravidla slušného chování a svým jednáním
ohrožuje či omezuje ostatní účastníky či návštěvníky - a to bez nároku na náhradu.
Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup účastníkovi, který se takovéhoto
porušování výše uvedených pravidel, zásad a povinností nebo základních pravidel slušného
chování dopustil v minulosti.

Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že:






jsem výše uvedeným Zásadám a pravidlům pro účastníka kurzu, povinnostem účastníka kurzu
porozuměl/a a beru jejich obsah na vědomí;
mám dostatek zkušeností, dovedností a schopností k účasti na kurzu;
uděluji souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke shromažďování,
zpracovávání a uchovávání mých osobních údajů obsažených v této přihlášce pro účely účasti na
kurzu a výkonu souvisejících povinností, jakož i pro marketingové účely, a to v rozsahu
nezbytném pro naplnění tohoto účelu;
souhlasím s tím, aby LOKAL BLOK z.s. pořizoval fotografie/digitální snímky mé osoby a uděluji
LOKAL BLOK z.s. svolení (licenci) k užití takto pořízených fotografií/digitálních snímků mé osoby
v elektronické podobě za účelem prezentace LOKAL BLOK z.s. jako provozovatele kurzu a
lezecké stěny. Souhlasím se zveřejnění takto pořízených fotografií/digitálních snímků mé osoby
na webových stránkách LOKAL BLOK z.s. a/nebo sociálních sítích LOKAL BLOK z.s. pro reklamní
a marketingové účely. Toto oprávnění uděluji LOKAL BLOK z.s. bez nároku na odměnu či
dodatečnou odměnu, na dobu padesáti let a bez množstevního omezení. Spolek LOKAL BLOK z.s.
je povinen při užití mých fotografií/digitálních snímků dbát mého dobrého jména tak, aby mi
užitím fotografií/digitálních snímků nevznikla žádná újma.
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