
Podmínky účasti v hokejové škole pro malé i velké hokejisty – platné od 01.11.2018 

 

Provedením registrace (tzn. vyplněním všech požadovaných údajů a kliknutím na tlačítko 

„REGISTROVAT“) na internetové adrese www.malyvelkyhokejista.cz bere rodič nebo zákonný 

zástupce (dále jen rodič) na vědomí následující skutečnosti a stvrzuje svůj souhlas s nimi. 

 

 

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

1. Rodič potvrzuje, že v registračním formuláři uvedl pravdivé údaje, že dítě (i rodič – v případě 

společného programu) nemá zdravotní potíže, které by je omezovaly v účasti ve vybraném 

programu hokejové školy pro malé i velké hokejisty (dále jen MVH). Rodič má povinnost 

informovat vedení MVH neprodleně o změnách kontaktních údajů a zdravotního stavu dítěte 

(i rodiče – v případě společného programu), které by mohly vést k omezení či obtížím při jeho 

činnosti ve vybraném programu MVH. 

2. Registraci více dětí do programu MVH provede rodič v registračním formuláři nebo v případě 

potřeby kdykoliv později po přihlášení v položce „Editace údajů“, a to kliknutím na položku 

„Přidat dítě“ a úplným a pravdivým vyplněním požadovaných údajů. Na program MVH může 

rodič rezervovat i více míst, vždy však pouze pro děti uvedené rodičem v registračním 

formuláři. 

3. Program MVH probíhá na zimním stadionu ve Zlíně (ZS Luďka Čajky nebo PSG Aréna – dále 

jen ZS) za podmínek a v termínech uvedených na internetové adrese 

www.malyvelkyhokejista.cz. O konání mimořádných akcí (soutěže, besídky, soustředění) 

mimo danou adresu bude rodič včas informován. 

4. Vzhledem k tomu, že program MVH je určen k rozvoji dovedností a schopností jeho 

účastníků, a to i na základě zobrazení a analýzy fotografií a videozáznamů pořízených v rámci 

programu MVH, mohou být fotografie a/nebo videozáznamy pořízené v rámci programu 

MVH provozovatelem programu MVH bezplatně použity k těmto účelům a případně umístěny 

na internetových stránkách a sociálních sítích využívaných MVH pro informaci dětí 

zúčastněných v programu MVH nebo jejich rodičů. 

5. Změny v programu MVH jsou vyhrazeny. 

 

II. BEZPEČNOSTNÍ POUČENÍ 

 

1. Při užívání služeb MVH  jsou dítě a/nebo rodič povinni řídit se pokyny provozovatele MVH 

nebo osob k tomu určených provozovatelem MVH (např. instruktor, trenér, lektor apod.), a to 

jak pokyny sdělenými ústně, tak i pokyny písemnými vyvěšenými v prostorách MVH. 

Zejména pak jsou povinni dodržovat pokyny týkající se řádného užívání vybavení MVH  a 

provádění jednotlivých cvičení tak, aby předcházel možnému vzniku úrazů a škod  na 

majetku. Dítě a/nebo rodič jsou povinni řídit se zejména návštěvním řádem ZS. Rodič svým 

souhlasem s těmito podmínkami, že se a dítě seznámil s tímto bezpečnostním poučením. Při 

opakovaném porušení tohoto bezpečnostního poučení může být dítě bez finanční náhrady 

vyloučeno z programu MVH.  

2. Po dobu konání programu MVH  je rodič povinen být přítomen na uvedeném telefonním čísle 

pro případ nouze.  

3. Dítě se nesmí v době konání programu MVH pohybovat v prostorách MVH  bez dohledu osob 

určených provozovatelem MVH (např. instruktor, trenér, lektor apod.) Rodič je povinen 

vyzvednout si dítě bezprostředně skončení programu MVH v prostorách ZS. 
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