
Souhlas zákonného zástupce s účastí na cyklistické přípravce s 
názvem BIKE CAMP 

 
Bike Camp je třídílná přípravka a koná se v těchto termínech:  
1.díl: 4.6.2023 2.díl: 11.6.2023 3.díl: 18.6.2023 vždy od 14:00 – 16:00 hodin. 
Bike Camp je určen pro děti ve věku od 5 do 14 let (dále jen účastníci).  
Účastníci ve věku od 5 do 10 let jsou povinni účastnit se Bike Campu pouze v doprovodu zákonného 
zástupce.  
Zahájení Bike Campu je v neděli 4.6.2023 ve 14:00 hodin. Sraz účastníků bude v 13:50 na parkovišti u hřiště 
TJ Sokol Dolní Lhota, odkud se účastníci spolu s lektory přesunou do terénu. 
 
Podmínkou účasti v Bike Campu: 
- on-line registrace na webových stránkách www.dlbajk.cz, čímž vyjadřujete souhlas s podmínkami účasti a 
souhlas se zpracováních osobních údajů dle GDPR. 
- zaplacení vratné kauce ve výši 200 Kč na účet 123-5056160217/0100 nejpozději do 28.5.2023. 
- odevzdání tohoto vyplněného a podepsaného originálu Souhlasu zákonného zástupce s účastí na cyklistické 
přípravce s názvem Bike Camp. 
 
Po předložení vyplněného a podepsaného Souhlasu zákonného zástupce bude účastník zapsán do přípravky 
a obdrží průkaz.  
Nebudou-li naplněny všechny výše zmiňované podmínky, účastník nebude do přípravky zařazen. 
 
Účastník (dítě): 
 
Jméno a příjmení: ___________________________________________________________________ 
 
Bydliště: ____________________________________________________________ 
 
Ročník narození: ______________ 
 
 
Zákonný zástupce: 
 
Jméno a příjmení:  
___________________________________________________________________ 
 
Bydliště: ___________________________________________________________  
 
Telefon: ________________  E-mail: ________________________ 
 

- Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem výše uvedené nezletilé osoby (dále jen „účastník“). 
- Souhlasím bez výhrad, aby se mnou zastupovaná nezletilá osoba zúčastnila přípravky „Bike Camp“.  
- Seznámil/a jsem se s podmínkami účasti na Bike Campu, které je účastník a zákonný zástupce povinen 

dodržovat. Podmínky účasti jsou k dispozici na www.dlbajk.cz/bike-camp  
- Prohlašuji, že mi není známa žádná překážka v účastníkově zdravotním stavu, která by bránila jeho 

účasti. 
- Prohlašuji, že jsem si vědom/a toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou účastníkem 

na zdraví nebo věcech, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám v průběhu přípravného Bike 
Campu. 

- Všechny mnou uvedené údaje v přihlášce do přípravky jsou pravdivé. 
- Jsem si vědom(a), že přípravka se může konat za zhoršeného počasí. Bike Camp je koncipován jako 

bajkerský, tedy příprava na horských kolech se vším všudy a na trati můžou být různé překážky, jako 
například spadané větve, bahno, mokré kořeny nebo kaluže. Organizátor přípravky doporučuje na 
takovéto podmínky děti připravit předem. 

 

Datum: ___________________  

 

Podpis zákonného zástupce: ___________________________ 

Tento souhlas vyplňte, vytiskněte, podepište a odevzdáte na 1.dílu dne 4.6.2023 pořadateli. 


