SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
ÚČASTNÍKA DO 15 LET

Já, níže podepsaná/ý: .................................................................. datum narození: ..............................................
bytem: ......................................................................................... e-mail: ............................................................
jakožto zákonný zástupce („Zákonný zástupce“) nezletilé/ho: ..................................................................................
datum narození: ........................................bytem: ................................................................................... („Dítě“),
TÍMTO UDĚLUJI BEZPODMÍNEČNÝ SOUHLAS
s účastí Dítěte na akci „Teribear hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem: powered by ŠKODA AUTO“, pořádané Nadací
Terezy Maxové dětem se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, Česká republika, IČO: 285 14 319, zapsanou v nadačním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 725 („Nadace“), v období od 12. září 2022 do 18. září
2022 v parku Letná v Praze („Akce THP“) za podmínek Akce THP dostupných na webových stránkách www.teribear.cz.
Zákonný zástupce prohlašuje, že se seznámil s podmínkami Akce THP, těmto podmínkám rozumí a bez výhrad s nimi
souhlasí a s těmito podmínkami seznámil i Dítě. Zákonný zástupce dále prohlašuje, že si je vědom toho a souhlasí
s tím, že Nadace je oprávněna měnit podmínky Akce THP, jakož i její pravidla, a to zejména s ohledem na bezpečnostní
a organizační aspekty Akce THP. Veškeré změny podmínek Akce THP či jejích pravidel budou zveřejněny na internetových
stránkách www.teribear.cz.
Zákonný zástupce dále prohlašuje, že Dítě poučil o pravidlech bezpečného chování v průběhu Akce THP.
Zákonný zástupce bere na vědomí, že předmětem Akce THP je činnost spočívající v chůzi a/nebo běhu v místě konání
Akce THP a prohlašuje, že si není vědom žádných zdravotních či jiných důvodů, které by Dítěti bránily se Akce THP
účastnit.
Zákonný zástupce souhlasí s pořízením a použitím obrazových i zvukových záznamů a podobizny Dítěte pořízených
v průběhu Akce THP k propagaci Nadace nebo k propagaci partnerů Nadace, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu.
Zákonný zástupce může své svolení s použitím obrazového či zvukového záznamu kdykoli odvolat, pokud by tak však
učinil bez rozumného důvodu, je povinen nahradit Nadaci škodu, která by jí takovým odvoláním vznikla.
Zákonný zástupce dále souhlasí s tím, že e-mailová adresa Dítěte (či Zákonného zástupce) uvedená v registraci na Akci
THP může být ze strany Nadace použita pro účely zasílání informací souvisejících s Akcí THP, případně v souvislosti
s dalšími akcemi Nadace po skončení Akce THP a zasílání marketingových či obdobných sdělení týkajících se
činnosti Nadace, a že může tento souhlas kdykoli odvolat buď prostřednictvím interaktivního linku v emailu
obchodního sdělení nebo na teribear@c-in.eu.

V ........................................... dne..............................
..................................................................................
Zákonný zástupce Dítěte

