
 

 
 

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE SE VSTUPEM DÍTĚTE DO FUNPARKU SKiPi                                 
BEZ DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY /od 10 let 

 

Provozovatel: AKYMARA s. r. o., IČO: 04741919, adresa Tyršova 949, Letohrad 561 51. 

Jméno a příjmení dítěte:  

Datum narození dítěte:  

Jméno a příjmení zákonného zástupce:  

Datum narození zákonného zástupce:  

Číslo OP zákonného zástupce:  

Telefon na zákonného zástupce:  

 
Svým podpisem stvrzuji, že: 

a) mé dítě / svěřenec dosáhl/o 10 let; 

b) souhlasím se vstupem svého dítěte / svěřence do Funparku SKiPi bez mého doprovodu; 
c) beru na vědomí, že vstup do Funparku SKiPi je zpoplatněn a potvrzuji, že vstupné uhradí dítě 

/ svěřenec před vstupem do Funparku SKiPi; 
d) jsem seznámen(a) s provozním řádem a s pravidly bezpečnosti Funparku SKiPi umístěném na 

www.skipi.cz, s těmito pravidly jsem své dítě / svěřence seznámil(a) a odpovídám za to, že 
mé dítě / svěřenec bude pravidla dodržovat; 

e) beru na vědomí, že vstup do Funparku SKiPi je na vlastní nebezpečí; 
f) beru na vědomí, že vstupem do Funparku SKiPi nepřebírá provozovatel dohled ani 

odpovědnost za mé dítě / svěřence; 
g) beru na vědomí, že provozovatel Funparku SKiPi může jako správce osobních údajů zpraco-

vávat mé osobní údaje i osobní údaje mého dítěte / svěřence za účelem správy rezervací 

nebo v případě vzniku nároků na náhradu škody nebo jiné újmy za účelem obrany svých 

práv. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.skipi.cz . Pod-

pisem souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. 

h) mé dítě / svěřenec je v dobrém zdravotním stavu a nemá žádné zdravotní omezení, které by 
mu bránilo v užívání Funparku SKiPi. 

 
Toto prohlášení činím na kalendářní rok …………. a je platné na veškeré návštěvy výše 
uvedeného dítěte ve Funparku SKiPi po celý rok. 

 
 

Datum: ………………………………..                         Podpis*: …………………………...………………….. 
 

*Formulář podepisuje zákonný zástupce výhradně OSOBNĚ na recepci funparku Skipi před první 
samostatnou návštěvou dítěte.  

http://www.skipi.cz/

