Prohlášení účastníka
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého bydliště:
Rok narození:
Kontaktní údaje (email, telefon):
Já, níže podepsaný/á, souhlasím s účastí na projektech "Youth for Jesus" a "Dotkni se nebe"
ve městech Praha a Kladno a okolí, Česká republika (dále také jen jako "Projekt"), pořádaných
společnostmi: Maranatha z.s., sídlem Jemnická 887/4, 140 00 Praha 4, IČ: 26585065,
zastoupena Mgr. Juraj Turóci, České sdružení Církve adventistů sedmého dne, sídlem
Peroutkova 57, 150 00 Praha 5, zastoupena Jan Libotovský.
Prohlašuji, že se mohu bez omezení zúčastnit všech činností a aktivit, které se budou pořádat
v rámci Projektu v termínu od 5.7. – 29.7.2018, přičemž uvedené prohlášení dávám na základě
mně úplně, řádně a předem poskytnutých informací ohledně Projektu a všech činností a
aktivit, které se budou v rámci Projektu realizovat. Zároveň souhlasím s ubytováním na adrese:
ZŠ Elijáš, Baarova 360, Praha 4 (v termínu 5. – 8.7.2018) a ZŠ Ohradní 49/1366, Praha 4 (v
termínu 8. – 29.7.2018).
Prohlašuji, že neprojevuji příznaky akutního ani infekčního onemocnění a že mi lékař nenařídil
karanténní opatření. Není mi známo, že bych já, nebo jiné osoby, které se mnou žijí v jedné
domácnosti, přišli v průběhu posledního měsíce do styku s osobami, které onemocněly na
přenosné onemocnění (např. průjem, angína, zánět mozkových blan, horečnaté
onemocnění...). Jsem si vědom/a právních důsledků v případě nepravdivého prohlášení.
Prohlašuji, že pokud bych způsobil škodu, nebo bych způsobil někomu úraz, beru za toto
jednání odpovědnost. Organizátory mi bylo doporučeno, abych se pro tyto případy pojistil
(pojištění odpovědnosti).
Souhlasím se zpracováním a uchováním mých osobních údajů pro účel programu Youth for
Jesus a Dotkni se nebe. Maranatha z.s. je oprávněná pořídit fotografie či audio/video materiály
mé osoby a užít fotografie a audio/video materiál pro svou vlastní potřebu a pro účely
prezentace Youth for Jesus a Dotkni se nebe. Maranatha z.s. může evidovat mé osobní údaje
a osobní citlivé údaje včetně mého rodného čísla, ve smyslu všech ustanovení zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných čísel, v platném znění.

V.........................., dne .......................
................................................
(podpis účastníka)

