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Strana č. 1 

PROHLÁŠENÍ  
Já, níže podepsaný/á tímto prohlašuji, že: 

1. Je mi dostatečně znám zdravotní stav dítěte, jež nebrání jeho účasti na plaveckých kurzech 

DELFÍN (dále jen kurz) v Krytém plaveckém bazéně Ústí nad Orlicí (dále jen KPB), 

provozovna TEPVOS, spol. s r.o. Polská 1360, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČ:25945793. (dále je 

provozovatel) 

2. Zdravotní problémy dítěte: NE – ANO – jaké z toho plyne omezení?  

........................................................................................................................................ 

3. Jsem byl/a seznámen/a s povinností bez zbytečného odkladu informovat instruktora kurzu 

o všech zdravotních problémech dítěte způsobené v průběhu kurzu. 

4. Jsem byl/a seznámena se skutečností, že dojde-li v důsledku nesplnění povinnosti dle bodu 

2. a 3. zdravotního stavu dítěte, provozovatel neodpovídá za vzniklou škodu na zdraví. 

5. Zákonný zástupce si je vědom, že podpisem tohoto prohlášení se zavazuje dovést 

nezletilého před zahájením plavecké hodiny do prostoru výukové plavecké dráhy KPB, 

instruktor nezletilého převezme v tomto prostoru a od tohoto okamžiku přebírá 

za nezletilého odpovědnost. Po skončení plavecké hodiny se zákonný zástupce nezletilého 

zavazuje zpětně převzít odpovědnost za nezletilého v prostoru výukové plavecké dráhy KPB 

a zajistit jeho odchod z budovy bazénu. 

6. Jsem byl/a poučena o mé povinnosti řídit se ustanoveními provozního a návštěvního řádu 

KPB, zejména návštěvního řádu plaveckých kurzů DELFÍN.  

7. Stvrzuji, že jsem se seznámil/a s návštěvním řádem plaveckých kurzů DELFÍN, návštěvním 

řádem Krytého plaveckého bazénu a s pokyny pro účastníky kurzu plaveckých kurzů DELFÍN. 

Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………………………. 

Jméno a příjmení rodiče:………………………………………………………………………………… 

 

V Ústí nad Orlicí dne: ……………………    podpis: ……………………………………. 

Prohlášení k GDPR: Poskytovatel služby informuje subjekty osobních údajů, že zpracovává a shromažďuje jejich osobní 

údaje uvedené v této přihlášce z jiných důvodů dle Čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení EK k GDPR. Osobní údaje 

jsou shromažďovány za účelem řádného a bezpečného zajištění, subjektem objednané služby, plavecké školy 

správcem osobních údajů. Osobní údaje jsou shromažďovány po dobu poskytování služby a jsou vymazány a 

skartovány 1 rok od posledního poskytnutí služby. Přístup k osobním údajům mají pověření zaměstnanci správce a 

osobní údaje nejsou zpřístupňovány třetím osobám. Podrobnosti k nakládání s osobními údaji naleznete na 

https://tepvos.cz/ochrana-osobnich-udaju/. 
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