
Provozovatel: Indoor Sport s.r.o.     
IČ: 03416941, Kolbenova 609/38, Praha 9 
 

PROVOZNÍ ŘÁD A ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NÁVŠTĚVNÍKA 

A. Provozní a bezpečnostní pokyny 

1) Každý ́z návštěvníků VSTUPUJE DO AREÁLU A POBÝVÁ V NĚM NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ,́ provozovatel odpovídá pouze za 
škody a újmy způsobené špatným technickým stavem sportoviště či náčiní.  

2) Vstup na sportoviště je možný pouze po podpisu Čestného prohlášení návštěvníka.  
3) Děti ve věku 3 – 12 let mohou vstoupit do areálu a účastnit se sportovní činnosti pouze s nepřetržitým dozorem dospělé 

osoby.  
4) Děti ve věku 12 – 18 let mohou vstoupit do areálu a účastnit se sportovní činnosti pouze s Čestným prohlášením 

podepsaným rodiči či zákonným zástupcem.  
5) Další věková omezení určují jednotlivá sportoviště.  
6) Před vstupem na jednotlivá sportoviště má návštěvník povinnost seznámit se s pravidly a doporučeními, která se jich 

týkají.  
7) Do areálu je zakázáno vnášet alkohol, návykové látky či jakékoliv zbraně.  
8) Každý z návštěvníků je povinen řídit se doporučeními a nařízeními osoby vykonávající dozor (viditelně označena nápisem 

CREW / COACH).  
9) Jakýkoliv úraz je třeba neprodleně ohlásit komukoliv s viditelným označením Freestyle Kolbenka (CREW / COACH).  
10) Jako místo pro odkládání veškerého oblečení a zavazadel (vše s výjimkou cenností) jsou určeny uzamykatelné skříňky  

v šatnách areálu, za jejichž obsah však nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Jakékoliv cennosti vnesené do prostor 
areálu jsou pouze a plně v zodpovědnosti jejich majitele. Za ztrátu klíče od skříňky bude účtován poplatek 200,- Kč.  

B. Čestné prohlášení návštěvníka (sportující osoby) 

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………….…..        Datum narození……………………………..             

Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon ………………………………………………                                             Email ………………………………………………………… 
                                                                                     (sdělením emailu souhlasíte se zasíláním novinek z naší haly) 

Tímto čestně prohlašuji, že: 

• Jsem osobou starší 18ti let, že jsem se seznámil(a) s provozním řádem Freestyle Kolbenka, vymezujícím bezpečné chování 
uvnitř sportovní haly. 

• Cítím se zdráv a netrpím žádným onemocněním ani jiným zdravotním omezením, které by se mohlo negativně projevit 
na mém zdravotním stavu při provozování sportovních činností. 

• Nejsem pod vlivem alkoholu ani jiných návykových či psychotropních látek. 

• Zavazuji se následovat pokyny personálu Freestyle Kolbenka a jsem si vědom(a) všech rizik vyplývajících z provozování 
nabízených sportovních aktivity.  

• Prohlašuji, že hodlám provozovat veškeré sportovní aktivity v rámci areálu Freestyle Kolbenka  
NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST A NEBEZPEČÍ. Tímto se vzdávám nároku na náhradu škody na zdraví či majetku, která  
by mi mohla vzniknout v důsledku provozování sportovní činnosti, vyjma škod způsobených neadekvátním technickým 
stavem zařízení.  

• V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) souhlasím se zpracováním a uchováváním osobních 
údajů pro potřeby provozovatele. 

• V souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. souhlasím s pořizováním jakéhokoliv obrazového či zvukového 
materiálu během mé návštěvy areálu a jeho dalším použitím pro bezpečnostní a propagační potřeby provozovatele. 

Datum …………………………….                       Podpis……………………………………………………. 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE: (u návštěvníků mladších 18-ti let)  

Jméno a příjmení ………………………………………..                   Datum…………………………… 

Telefon ………………………………………………………                   Podpis ……………………………. 


