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Prohlášení o odpovědnosti 
 

Jezdec / Nezletilá osoba 

Jméno a příjmení * __________________________________ 

Datum narození * __________________________________ 

Kontaktní osoba pro případ zranění (není-li zákonný zástupce) 

Jméno a příjmení * __________________________________ 

Telefonní číslo * __________________________________ 

V případě osoby mladší 18 let musí být vyplněny i údaje zákonného zástupce. 

Zákonný zástupce 

Jméno a příjmení * __________________________________ 

Datum narození * __________________________________ 

Telefonní číslo __________________________________ 

E-mail __________________________________ 

 

Prohlašuje, že: 

1. Jezdec a jeho případný doprovod se účastní veškerých aktivit v areálu Pitland, Ringhofferova 115/1, 155 21 

Zličín-Třebonice, na vlastní nebezpečí a odpovědnost a je si plně vědom skutečnosti, že společnost Happy 

Garage s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za újmu na jeho zdraví způsobenou během těchto aktivit.  

2. Jezdec je svéprávný, je v dobré fyzické kondici, není si vědom žádných fyzických či psychických omezení a 

nemocí ovlivňujících jeho schopnost řídit a zároveň není pod vlivem alkoholu, drog, či omamných látek či léků, 

které vylučují bezpečnou jízdu.  

3. Jezdec se před první jízdou seznámil se všemi bezpečnostními pokyny jízdy po okruhu i s provozním řádem. 

4. Jezdec se před první jízdou seznámil se stavem epitu a jezdecké dráhy.  

5. Jezdec při tréninku používá ochrannou přilbu, kombinézu, rukavice a boty.  

6. Jezdec se vždy řídí instrukcemi svého instruktora a při jízdě si počíná tak, aby neohrozil ostatní jezdce, ani 

případné další osoby pohybující se kolem dráhy.  

7. Jezdec jezdí vždy pouze ve vyhrazených drahách pro jízdu.  

8. Jezdec dává, v případě vlastního zranění při pohybu v areálu nebo při jízdě na okruhu výslovný souhlas 

k poskytnutí první pomoci a případnému dalšímu nezbytnému lékařskému vyšetření a ošetření jeho osoby. 

9. Jezdec bere na vědomí, že případná nezvládnutá jízda či nehoda může vést i k vážnému zranění, případně i ke 

smrti jezdce, nebo okolo se pohybujících osob.   

10. Jezdec si je vědom, že v případě závažné nehody nebo poškození okruhu si společnost Happy Garage s.r.o. 

vyhrazuje právo přerušit tréninky na dobu nutnou k odstranění následků. 

11. V případě výskytu překážky na okruhu, závady na motorce, nebo problémů s oblečením a přilbou je jezdec 

povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit svému instruktorovi. 

12. Jezdec, případně jeho zástupce nebo doprovod jsou odpovědni za veškeré škody, které způsobili společnosti 

Happy Garage s.r.o. a ostatním uživatelům areálu, případně třetím osobám v případě porušení výše uvedených  
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             pravidel nebo pokynů personálu, dále v případě chování v rozporu s dobrými mravy a obezřetností a v následku 

nezvládnuté jízdy, a zavazují se, že takto způsobené škody poškozeným osobám uhradí v plné výši. 

13. Jezdec souhlasí s možností vyloučení z dalších jízd bez jakékoliv náhrady, v případě porušení výše uvedených 

pravidel nebo pokynů personálu. 

14. Jezdec a jeho doprovod souhlasí s pořizováním fotografií a videí jejich osob při pohybu v areálu Pitland nebo při 

jízdě a rovněž souhlasí s umístěním takových fotografií a videí na webových a facebookových stránkách či 

k přípravě výukových videí a materiálů společnosti Happy Garage s.r.o. Jezdec a jeho doprovod se výslovně 

vzdávají jakéhokoliv nároku na finanční odměnu za takto pořízené a využívané fotografie a videa. 

15. Jezdec souhlasí, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), se zpracováním a uchováním výše 

uvedených osobních údajů společností Happy Garage s.r.o. a jejich využití pro marketingové účely společnosti. 

Požádá-li jezdec o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci bez 

zbytečného odkladu předat.  

16. Jezdec potvrzuje souhlas s výše uvedenými podmínkami i pro každou svoji budoucí návštěvu. 

Níže podepsaný svým podpisem stvrzuje pravdivost uvedených údajů a souhlasí s výše uvedenými podmínkami. 

 

 

V Praze dne _________________ 

 

 
 
 

________________________________ 
  Podpis jezdce/ zákonného zástupce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje označené * jsou povinné. 


