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JMÉNO A PŘÍJMENÍ:............................................................................................................................  

DATUM NAROZENÍ: ............................................................................................................................  

JMÉNO A PŘÍJMENÍ RODIČE: ..............................................................................................................  

E-MAIL RODIČE: ..................................................................................................................................  

TEL. ČÍSLO RODIČE:............................................................................................................................  

Spolek LOKAL BLOK z.s. jako provozovatel lezecké stěny a kurzu boulderingu upozorňuje, že prvořadými 
povinnostmi všech účastníků kurzu je bezpodmínečné dodržování provozního řádu, pokynů instruktora a 
nepřeceňování vlastních dovedností a sil. Dodržováním těchto povinností je zajištěna Vaše bezpečnost při 
provozování boulderingu a souvisejících sportovních aktivit a je tím předcházeno vzniku újmy na Vašem zdraví, 
jakož i škod na našem majetku či majetku třetích osob. 

Spolek LOKAL BLOK z.s. jako provozovatel lezecké stěny je pojištěn zodpovědnosti za újmu, kterou způsobil 
porušením svých povinností či vadou lezeckých profilů, dopadové matrace, apod. Pojištění se však nevztahuje 
na vznik újmy na Vašem zdraví či majetku, ke které došlo v důsledku nedodržení bezpečnostních pravidel z 
Vaší strany (porušení provozního řádu, nerespektování pokynů instruktora, apod.). Ačkoli děláme vše pro to, 
abychom předcházeli újmě na zdraví (viz požadavek na dodržování provozního řádu a pokynů zkušeného 
instruktora), nemůžeme zcela vyloučit, že se Vám bez našeho zavinění stane úraz, a proto Vám, resp. Vaším 
zákonným zástupcům, doporučujeme sjednat si pojištění pro případ vzniku újmy na Vašem zdraví. 

Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že: 

 jsem výše uvedenému prohlášení LOKAL BLOK z.s. porozuměl/a a beru jeho obsah na vědomí; 

 mám dostatek zkušeností, dovedností a schopností k provozování boulderingu a souvisejících 

sportovních aktivit; 

 jsem se před vstupem na lezeckou stěnu podrobně seznámil/a s provozním řádem, a že jej budu bez 

výjimky dodržovat; 

 jsem si dále vědom/a rizik spojených s provozováním boulderingu a souvisejících sportovních aktivit, a 

stvrzuji, že jej budu provozovat na vlastní odpovědnost a nebezpečí; 

 můj zákonný zástupce je seznámen s touto mojí sportovní aktivitou, a že s jejím provozováním souhlasí. 

Pro tento případ dávám k dispozici kontakt na alespoň jednoho zákonného zástupce a výslovně potvrzuji, 

že můj zákonný zástupce s poskytnutím kontaktních osobních údajů vyslovil souhlas; 

 souhlasím s tím, že se stanu přidruženým členem spolku LOKAL BLOK z.s. za účelem provozování 

sportovních aktivit pořádaných spolkem LOKAL BLOK z.s.. Jsem si vědom/a toho, že tato přihláška 

zároveň slouží jako přihláška do spolku LOKAL BLOK z.s., a souhlasím s tím, že jejím podpisem a 

předáním ke zpracování pověřené osobě, se stanu přidruženým členem spolku LOKAL BLOK z.s. 
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Potvrzuji, že jsem v této souvislosti byl/a seznámen/a se stanovami spolku LOKAL BLOK z.s. Členský 

příspěvek je zahrnut v ceně poplatku kurzu. 
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