
 
 
 
 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE 
(vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa) 

 
 
 
Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa: 
 
Bydlisko zákonného zástupcu: 
 
Telefónne číslo zákonného zástupcu: 
 
Meno a priezvisko dieťaťa: 
 
Bydlisko dieťaťa: 
(vyplniť, ak je iné ako bydlisko zákonného zástupcu): 
 
 
 
Dolu podpísaný zákonný zástupca dieťaťa týmto čestne prehlasujem, že: 
 

a) som si vedomý právnej zodpovednosti za svoje dieťa, ktoré bude kurz navštevovať, 
b) som si vedomý, že počas prebiehajúcej lekcie a času stráveného v LEON Rodinnom centre za svoje dieťa 

zodpovedám ja, 
c) som si vedomý, že nesiem zodpovednosť za úraz môjho dieťaťa ako aj za svoj úraz, 
d) som sa oboznámil s prevádzkovým poriadkom, hygienickými a bezpečnostnými predpismi, podmienkami 

na uplatnenie si náhradnej lekcie (náhradky) a storno podmienkami prevádzkovateľa, bezvýhradne 
s nimi súhlasím a zaväzujem sa ich dodržiavať, 

e) som oboznámený s následkami ich nedodržiavania a s možnosťou byť vylúčený z kurzu bez nároku na 
vrátenie ceny za kurz, 

f) nie som si vedomý akýchkoľvek chorôb, ktoré by mohli pri zvýšenej námahe, alebo dlhšom pobyte vo 
vode (slanej vode) zhoršiť alebo ohroziť zdravie dieťaťa, alebo mohli ohroziť zdravie ostatných 
účastníkov kurzu, pri každej zmene uvedenej skutočnosti, túto zmenu oznámim poverenému 
zamestnancovi prevádzkovateľa, 

g) zdravotný stav dieťaťa umožňuje, aby dieťa navštevovalo kurzy plávania, 
h) zdravotný stav osoby, ktorá bude dieťa na kurze sprevádzať, umožňuje, aby sa kurzu zúčastňovala, pri 

každej zmene, túto zmenu oznámim poverenému zamestnancovi prevádzkovateľa , 
i) nie som si vedomý žiadnej prekážky, ktorá by bránila dieťaťu a sprevádzajúcej osobe absolvovať kurz 

plávania dojčiat a batoliat a detí predškolského veku. 
 
          Týmto dávam súhlas prevádzkovateľovi (LEON BA s. r. o.) so spracúvaním osobných údajov 

uvedených v elektronickej prihláške a tomto čestnom vyhlásení tak, ako je uvedené na internetovej 
stránke www.leoncentrum.sk. 

 
          Súhlasím so zhotovovaním, uchovávaním a používaním fotografií a obrazovo zvukových záznamov môjho 

dieťaťa, ako aj osoby, ktorá ho na kurzoch bude sprevádzať na stránke www.leoncentrum.sk ako aj na 
sociálnych sieťach (napr. facebook, instagram). 

 
 
Toto čestné prehlásenie a súhlasy v ňom udelené sa vzťahujú na všetky navštevované lekcie/kurzy plávania v 
LEON Rodinnom centre. 
 
 
 
V Bratislave dňa ...............................                    Podpis zákonného zástupcu: ..................................... 


