
 

Souhlas zákonného zástupce o plné odpovědnosti pro osoby mladší 18 let 

Souhlasím s tím, aby se můj syn/dcera (jméno, příjmení)…………………………………………………….(dále jen “účastník”), 

narozen dne …………………………….., účastnil/a v průběhu roku 2019 airsoftové hry na akcích organizovaných 

společností T4M, z.ú., se sídlem Na Vysoké II 300/22, 150 00, Praha 5, IČ: 02838575 (dále jen “pořadatel”) pod 

projektem Restart Airsoft Team.   

Beru na vědomí, že po dobu her jsou všichni účastníci povinni nosit ochranné brýle nebo masku proti poranění 

kuličkami. V průběhu hry může při zásahu kuličkou dojít k drobným poraněním typu podlitiny a modřiny. 

V případě nedodržení těchto pravidel můžou být následky podstatně horší – např. při odložení ochranné masky 

nebo brýlí a následném zasažení kuličkou do obličejové části. 

Účastník prohlašuje, že bude postupovat v souladu s pravidly airsoftové hry T4M (k prostudování na 

http://airsoft.t4m.cz/p/podminky-ucasti-akci-rat.html) a bude bezpodmínečně zachovávat pravidla fair-play, 

pokyny organizátorů při hře a nařízení svých vedoucích. Zejména pro to, aby nedošlo ke zranění jeho ani 

ostatních hráčů. V případě nedodržení pravidel bezpečnosti a fair-play může být účastník diskvalifikován ze hry 

bez nároku na vrácení účastnického poplatku.  

Zákonný zástupce prohlašuje, že účastník nemá tělesná ani mentální poškození nebo problémy, které by mohly 

vést k tomu, že by přivodil jakoukoli škodu sobě nebo druhým a je si plně vědom, že ke airsoftové hře je 

potřeba intenzivní tělesné i duševní koncentrace.  

Zákonný zástupce dále prohlašuje, že tento formulář podepisuje za plného vědomí a bez jakéhokoliv fyzického 

či psychického nátlaku zcela dobrovolně a taktéž hry se jeho dítě účastní dobrovolně. Podpisem prohlašuje, že 

byl srozuměn s cenou akce a s využitím vybraných prostředků. Dále souhlasí s tím, že fotografie a filmový 

materiál pořízený na akci bude použit pro účely propagace další činnosti organizátora. V opačném případě̌ tuto 

skutečnost s pořadatelem projedná před každou dotčenou akcí. 

Pořadatel se zavazuje před započetím airsoftové akce seznámit účastníky s bezpečnostními pravidly akce, 

pravidly bezpečného zacházení se zbraněmi, a pravidly hry. Pořadatel se dále zavazuje fotografie a filmový 

materiál pořízený na akci využít pouze pro účely propagace své činnosti a neposkytne jej třetím osobám ani k 

jinému účelu. Organizátor se nadále zavazuje nakládat se získanými osobními daty pouze v souladu se zákonem 

č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a využĳe jich pouze pro vnitřní potřebu.  

 Zákonný zástupce:  

 …………………………. …………………………………… ……………………………... ………………………….………………..  

Jméno                  Příjmení                  Tel.   E-mail  

Kontakt na účastníka: ………………………….………………..  

   Tel. 

  

 

V ………………….. dne …………………..   

        Podpis zákonného zástupce 


