
Prosím vyplnit, oskenovat, 

 a zaslat na adresu: 

altoetting@emmanuel-osterforum.de 

 
V případě potřeby soudního použití tohoto 

dokumentu platí německé nebo anglické znění 

JMÉNO ÚČASTNÍKA: 

 

JMÉNO POVĚŘENÉ OSOBY A 

TELEFONNÍ KONTAKT V DOBĚ 

VELIKONOC:

 

 

Souhlas s účastí pro nezletilé 
Komunita Emmanuel pořádá v Altöttingu od 6.dubna do 10. dubna 2023 

„Mezinárodní Velikonoce pro mladé“ 

 
Podmínkou k účasti mladistvého je podepsání této dohody zákonným zástupcem. 

Mladistvý/á (celé jméno): ................................................................., narozen/a: ....................................., 

bydliště: ......................................................................................................................................................, 

telefonní kontakt na mladistvého během trvání akce: ................................................................................  

 

Zákonný zástupce: ....................................................................................................................................., 

bydliště: ......................................................................................................................................................, 

telefonní číslo: ............................................................................................................................................ 

 

Pověřená osoba (opatrovník): .............................................................narozen/a: .....................................,  

bydliště: .......................................................................................................................................................  

během trvání akce dostupný na telefonním čísle: ....................................................................................... 

 

 

Zákonný zástupce/zákonní zástupci vydává/jí organizátorovi Mezinárodních Velikonoc pro mladé 

závazné prohlášení: 

1.  V zájmu účasti nezletilé/ho na Mezinárodních Velikonocích pro mladé v Altöttingu zmocňuji výše 

zmíněnou pověřenou osobu, aby jednala v mém jménu a zástupně na tuto osobu přenáším práva, 

aby jednala jako opatrovník nezletilého zmíněného výše. 

2. Seznámil/a jsem se dostatečně s průběhem a cíli Mezinárodních Velikonoc pro mladé a jsem s nimi 

srozuměn/a. 

3. Seznámil/a jsem mladistvého a opatrovníka s tím, že během Mezinárodních Velikonoc pro mladé  

     je přísně zakázáno konzumovat alkohol, drogy nebo jiné omamné látky. Pořadatel je oprávněn bez 

předchozích připomínek a varování v případě takovéhoto provinění zakázat s okamžitou platností 

účast na Mezinárodních Velikonocích pro mladé. 

4.  Seznámila jsem se skutečností, že pořadatel není povinen dohlížet na mladistvé. Výše zmíněný 

opatrovník nese veškerou zodpovědnost za povinný dohled nad mladistvým, zvláště během 

noci. 

5.  Jsem obeznámen/a s tím, že pořadatel nemá žádnou dohlížecí povinnost vzhledem k nezletilým a 

nepřebírá zodpovědnost za škody, které případně mladistvému během Mezinárodních Velikonoc 

pro mladé vzniknou, s výjimkou škod, které by byli účastníkovi úmyslně způsobeny pořadatelem. 

Zároveň přebírám ručení za škody na věcech nebo osobách, které by příležitostně vznikly během 

Mezinárodních Velikonoc pro mladé vinnou výše uvedeného mladistvého. 

6. V případě, že mladistvý není ubytován se skupinou, ale našel si ubytování soukromě (hotel, 

rodina...), není ubytovatel za mladistvého zodpovědný.  

 

 

Místo, datum, podpis pověřené osoby Místo, datum, podpis všech zákonných zástupců 

mailto:altoetting@emmanuel-osterforum.de

