Souhlas zákonného zástupce dítěte s pobytem u koní
ve Stáji Mezi vinohrady, z.s.

Já (rodič).................................................................................................................................................,
bytem………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
telefon……………………………………,
souhlasím s pobytem u koní mého syna/dcery ….....………...........................………..……….........................,
nar.………………………………………..,
v termínu………………………………,
pod vedením Barbora Bělochové. Jsem si vědom (a) rizika, které vzniká při styku a pohybu dítěte mezi
zvířaty především mezi koňmi na farmě.
Dále souhlasím se shromažďováním osobních údajů mého dítěte pro účely (dle zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních dat) a se zveřejněním fotografií a videozáznamů pro účely propagace Stáje
Zapletal.

V…………………..............................

.........................................................
Podpis rodiče/ zákonného zástupce

Dne……………............................
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