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

 

Spolek LOKAL BLOK z.s. jako provozovatel lezecké stěny upozorňuje, že prvořadými povinnostmi všech 

návštěvníků je bezpodmínečné dodržování provozního řádu, pokynů instruktora, pracovníka recepce a 

nepřeceňování vlastních dovedností a sil. Dodržováním těchto povinností je zajištěna bezpečnost dětí při 

provozování boulderingu a souvisejících sportovních aktivit a je tím předcházeno vzniku újmy na zdraví dětí, 

jakož i škod na našem majetku či majetku třetích osob. 

Tímto čestně prohlašuji, že přebírám plnou odpovědnost za bezpečnost mé osobě svěřených a mou osobou 

níže uvedených dětí (v tabulce na druhé straně) a za to, že z jejich strany bude dodržován platný provozní 

řád lezecké stěny, a to po celou dobu jejich pobytu na lezecké stěně. 

Zároveň prohlašuji, že zákonní zástupci níže uvedených dětí byli seznámeni se skutečností, že níže uvedené 

děti budou provozovat bouldering a související sportovní aktivity pod mým dohledem, a že s provozováním 

boulderingu a souvisejících sportovních aktivit vyjádřili svůj souhlas i s vědomím veškerých případných 

možných rizik včetně možnosti vzniku újmy na zdraví mé osobě svěřených níže uvedených dětí.  

Prohlašuji, že jsem se před vstupem na lezeckou stěnu podrobně seznámil/a s platným provozním řádem, a 

že jej budu bez výjimky dodržovat. Dále prohlašuji, že jsem s obsahem provozního řádu podrobně 

seznámil/a mně svěřené děti a zároveň jsem mně svěřené děti poučil/a, aby tento provozní řád dodržovali a 

vynaložili veškeré úsilí, aby nezpůsobil/a žádnou újmu na zdraví či majetku sobě ani třetím osobám. 

Prohlašuji, že přebírám odpovědnost za případnou újmu jimi způsobené provozovateli lezecké stěny či 

třetím osobám. 

 

 

DATUM:     PODPIS DOHLÍŽEJÍCÍ OSOBY: 
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