
 

 

 

ÚHRADOU KURZOVNÉHO ÚČASTNÍK KURZU BRUSLENÍ SOUHLASÍ S NÁSLEDUJÍCÍM 

PROHLÁŠENÍM: 

Účastník kurzů bruslení se těchto kurzů účastní na vlastní nebezpečí. Bere na vědomí, že povinnou součástí 

sportovní výstroje pro účast v kurzech je helma na ochranu hlavy.  Za stav sportovní výstroje a vybavení si 

odpovídá účastník sám. 

Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly kurzu bruslení, a to zejména tím, že 

si pročetl provozní řád krasobruslařské haly, zveřejněný na webu www.stadionbrno.cz i v prostorech uvnitř 

haly. Dále je účastník povinen respektovat a uposlechnout všech pokynů organizátorů kurzů bruslení, 

respektive osob pověřených (zejména trenérů kurzů bruslení). 

TJ STADION BRNO není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka kurzů bruslení, který 

bude jednat v rozporu s výše uvedeným. 

Účastník bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání kurzů bruslení, které dle jejich povahy 

nelze podřadit pod účast v těchto kurzech, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho 

případné následky nenese pořadatel žádnou odpovědnost. 

Úhradou částky za kurz bruslení zároveň účastník uděluje souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů a 

souhlasí zároveň s jejich zveřejňováním prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí, příp. v tištěné 

formě v souvislosti s propagací krasobruslařského oddílu TJ STADION BRNO. 

Účastník (zákonný zástupce účastníka) odpovídá za svůj zdravotní stav, který vždy aktuálně vyhodnotí, aby 

neohrozil svojí účastí ostatní účastníky, trenéry a další osoby v KRASOHALE. 

Účastník bere na vědomí, že TJ STADION BRNO je povinna průběžně aktualizovat a měnit podmínky provozu 

a používání sportoviště v souladu s aktuálně platnými nařízeními. Účastník s tímto postupem výslovně 

souhlasí a potvrzuje, že se bude řídit pokyny TJ STADION BRNO. 

 

ODESLÁNÍM TOHOTO FORMULÁŘE ÚČASTNÍK KURZU BRUSLENÍ: 

 
 souhlasí se zpracováním osobních údajů dle platných zákonných předpisů za účelem organizace kurzu 

bruslení. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je TJ STADION BRNO z.s., kterou v případě uplatnění 

svých zákonných práv kontaktujte. Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich úpravu či 

výmaz. Osobní údaje nám poskytujete za účelem evidence účastníků kurzu bruslení dobrovolně a máte 

právo souhlas odvolat po ukončení kurzu bruslení. Správce uchovává osobní údaje v elektronické podobě 

a listinné podobě v uzamčené kanceláři sídla TJ STADION BRNO z.s. a garantuje bezpečnost poskytnutých 

dat. 

 

 bere na vědomí, že nahrazování krátkodobých absencí není možné. Individuálně se budou řešit 

dlouhodobé absence (tj. 3 a více týdnů). 

 

 bere na vědomí a výslovně souhlasí, že v případě zásahu (nouzový stav, mimořádná opatření, doporučení, 

apod.) ze strany státu, Úřadu pro Jihomoravský kraj, Statutárního města Brna, TJ STADION BRNO a 

podobných institucí v souvislosti s koronavirovou či jinou epidemií či pandemií (např. vyhodnocení 

situace zástupci TJ STADION BRNO, že se jedná o  stav ohrožující zdraví osob, nařízená karanténa, apod.) 

bude po následném uvolnění omezujících opatření určen ze strany TJ STADION BRNO způsob náhrady 



 

 

 

neabsolvovaných lekcí. Účastník bude mít v těchto případech právo neabsolvované lekce nahradit 

adekvátním způsobem určeným TJ STADION BRNO. TJ STADION BRNO si vyhrazuje právo nevracet 

finanční prostředky a zavazuje se poskytnout možnost náhrady lekcí. 

 

 bere na vědomí, že TJ STADION BRNO bude průběžně aktualizovat a měnit podmínky provozu a používání 

sportoviště v souladu s aktuálně platnými nařízeními.  

 

 souhlasí a potvrzuje, že se bude řídit pokyny TJ STADION BRNO (mohou se měnit v souvislosti s aktuální 

situací v ČR) ohledně splnění podmínek pro vstup do sportoviště a bude dodržovat platná hygienická 

opatření. 

 

 souhlasí a bere na vědomí, že kromě obecných pravidel zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dbá TJ 

STADION BRNO z.s. o vytvoření podmínek pro předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi 

účastníky kurzu. Z toho důvodu může TJ STADION BRNO z.s. neumožnit přítomnost nemocných účastníků 

(kašel, rýma…) na kurzech bruslení (a to i v jejich vlastním zájmu). 

 

 pochopil/a, že se všechna výše uvedená tvrzení a podmínky vztahují nejen na účastníka kurzu, ale také 

na všechny zákonné zástupce či jiný doprovod (prarodiče, …) vstupující do prostor KRASOHALY. 


