
  Souhlas zákonného zástupce 
ve smyslu ust. § 32 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Trendigo.studio s.r.o., IČO: 076 87 281, sídlem: Nuselská 142/9, 140 00 Praha 4, společnost zapsaná v ob-
chodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305483, email: recepce@trendigo.cz 
tel.č.: +420 737 086 680 a Trendigo s.r.o., IČO: 076 86 285, sídlem Nuselská 142/9, 140 00 Praha 4, společ-
nost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 305473, email: 
recepce@trendigo.cz tel.č.: +420 737 086 680


Pan/paní: ……………………………………………………………………..

bytem: …………………………………………………………………………

email: …………………………………………………………………………..

tel. č.: ………………………………………………………………………….


dále jen „zákonný zástupce“ kurzistky: 
……………………………………………………………………

Zákonný zástupce je seznámen s tím, že:

1. Kurzistka objednala účast na kurzu:…………………………………………………………. /
zakoupila následující lekce:………………………………………………………………..


2. S kurzistou/kou na základě její objednávky byla uzavřena smlouva za Obchodních 
podmínek, které jsou zveřejněny na www.trendigo.studio, a které kurzistka rovněž ob-
držela do emailu uvedeného v jejím uživatelském rozhraní.

3. Kurzistka se zavázala dodržovat provozní řád, které rovněž obdržela do emailu uvede-
ného v jejím uživatelském rozhraní a které měla a má možnost konzultovat s trenérkou.

4. Kurzy a lekce v rámci pole a dalších sportů mohou obsahovat prvky, které jsou rizikové 
a při nichž může dojít ke zranění, která mohou být mírná i vysoce závažná s ohledem na 
komplex akrobatických a gymnastických prvků na tyči i mimo tyč. Při některých trénin-
cích jsou rovněž možné prvky na tyči, při nichž je kurzistka ve visu hlavou dolů. Trendigo.-
studio všem kurzistkám udělilo pokyny, jak se při lekcích chovat, aby nedošlo ke zranění. 
Rovněž Trendigo.studio používá k zajištění lekcí personál, který je zkušený a dbá na bez-
pečnost všech osob. Ani při veškerém vynaloženém úsilí však nelze garantovat, že při 
tréninku nedojde k poškození zdraví.


Zákonný zástupce svým podpisem prohlašuje, že je seznámen se smluvním vzta-
hem kurzistky a Trendigo.studio, s riziky vztahujícími se k činnosti Trendigo.studio a 
ke kurzu nezletilé a uděluje tímto ve smyslu § 32 občanského zákoníku svůj souhlas 
s účastí nezletilé na tomto kurzu/na lekcích. 

V Praze dne …………………………….	  Zákonný zástupce…………………………………..


Souhlasím/ nesouhlasím s tím, aby Trendigo.studio mohlo zpracovávat osobní údaje ne-
zletilé kurzistky v rezervačním systému za účelem umožnění rezervací na lekce nebo kur-
zy. 


Všechny potřebné informace o zpracování osobních údajů naleznete na našich webových 
stránkách www.trendigo.studio v sekci „Zpracování osobních údajů!.


  


