
Registrační formulář účastníka

Prosím, čtěte pozorně následující důležité informace týkající se tohoto tréninku organizovaného 
společností MOLERO PRAGUE s.r.o., Chotěšovská 1, 190 00 Praha 9, IČ 29412641, dále jen organizátor.

Já _____________________ (dále jen “účastník”) prohlašuji, že jsem v plném rozsahu fyzicky a 
psychicky způsobilý na vykonání všech cvičení (dýchací cvičení, sportovní cvičení, holotropní 
dýchání, kontakt s nebezpečnými předměty, posilovací cvičení apod., dále jen jako “riziková 
cvičení”) a jiných aktivit (skupinová cvičení, cvičení výstupu z komfortní zóny, překonání strachu, 
komunikačních cvičení apod.), netrpím žádnou mne diagnostikovanou chorobou anebo 
poškozením zdraví, které by mi znemožňovaly účast anebo vykonání některých cvičení. 

Prohlašuji, že je mi více jak 18 let a plně si uvědomuji a beru na vědomí, že aktivity spojené s 
vykonáním rizikových cvičení zahrnují určitý stupeň rizika (např. nevolnost, úraz, řezné rány, 
zlomeniny, śkrábance, a jiné ublížení na zdraví), které mohu způsobit sobě a/nebo jiným 
účastníkům tréninku při vykonávání rizikových cvičení a jiných aktivit. Svobodně prohlašuji, že za 
sebe přebírám plnou zodpovědnost a za svoji účast a aktivity na tomto cvičení a za všechny 
možná rizika či už možnost jakéhokoliv poranění - fyzického, duševního, či jiného, které si mohu 
způsobit účastí na tomto tréninku, případně majetkovou či finanční újmu. 

Prohlašuji, že jsem byl seznámený se všemi možnými riziky a že jsem uvedl pravdivé prohlášení o 
mojem zdravotním stavu a schopnosti účastnit se tohoto tréninku a nemám problémy s dýcháním, 
epilepsii, silné astma a nemám kardiostimulátor. Pokud se ukáže, že jakékoliv moje prohlášení 
uvedené v tomto formuláři je nepravdivé, nenese organizátor a jeho pomocníci, majitel a 
provozovatel areálu ani jeho zaměstnanci (pracovníci, lektoři, pomocníci apod.) žádnou 
zodpovědnost za případnou škodu na zdraví a/nebo majetku.

Prohlašuji, že organizátor nenese žádnou zodpovědnost za mé zdraví a/nebo majetek.

Prohlašuji, že vše na tomto cvičení/tréninku činím dobrovolně a na základě svého vlastního 
rozhodnutí. Byl jsem dostatečně poučen. Dále prohlašuji, že absolvováním tohoto tréninku 
nezískávám povolení provádět riziková cvičení samostatně bez účasti organizátora a nebudu se je 
snažit dělat v jakékoliv formě, neboť by mě neodborné provedení mohlo ohrozit. 

Jsem si vědomý, že všechny tréninkové aktivity, výuka a instruktáž spojená s tréninkem, včetně 
rizikových cvičení, jsou chráněny autorským zákonem České republiky ke dni podpisu tohoto 
registračního formuláře. 

Potvrzuji výše uvedené svým vlastnoručním podpisem a stvrzuji, že jsem si vše důkladně 
pročetl a měl jsem na to dostatečný čas. Potvrzuji zároveň, že nejsem tělesně nebo duševně 
postižený, nemám poruchu učení a/nebo nejsem pod vlivem alkoholu, léků či jiných látek, které by 
snížily mojí pozornost a schopnost rozhodovat se. 

Mé trvalé bydliště ____________________________________________________________.
 
Mobilní telefon _______________________ Datum narození _________________________.

V případě pohotovosti kontaktujte tuto osobu: 
Mobilní telefon _______________________ Jméno a vztah __________________________.
 

Vlastnoruční podpis účastníka: _____________________. V Říčanech dne _____________.
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Podmínky účasti: 
1. Účast: 

1.1. Tréninky organizované společností MOLERO PRAGUE s.r.o., Chotěšovská 1, 190 00 Praha 9, IČ 29412641, 
vyžadují vysokou míru zapojení všech účastníků a důsledké dodržování a respektování pravidel a pokynů. 

1.2. Alkohol a drogy jsou přísně zakázané a to v jakékoliv míře. Každý účastník pod jejich vlivem bude požádán, 
aby okamžitě trénink opustil. Nemá zároveň nárok na vrácení jakékoliv části ceny tréninku. Tato akce je 
zároveň nekuřácká a není dovoleno při ní kouřit (ani při cvičeních venku). 

1.3. Jakékoliv vyrušování a narušování chodu tréninku je zakázané. Pokud k tomu dojde, bude účastník požádán, 
aby opustil trénink bez nároku na vrácení peněz. 

1.4. Na tréninku je nutné využívat drsnější formu vyjadřování. Někdy je nutné k dosažení určitých změn a motivaci 
použít agresivní jednání, nadávky, citově emotivní vystupňování, vše kontrolovaným způsobem a tak, aby to 
ve výsledku účastníkovi pomohlo v rámci této akce. Tyto techniky využíval slavný hypnoterapeut Milton 
Hyland Erickson.  

1.5. Tento trénink je pouze pro osoby nad 18 let a při plné schopnosti se rozhodovat. 

1.6. Všichni účastníci, kteří chtějí tento trénink dobrovolně absolvovat, musí odevzdat vyplněný a podepsaný 
registrační formulář s uvedením svých údajů. Bez podpisu se není možné tohoto tréninku zúčastni. Účastníci 
musí být v dobrém zdravotním a psychickém stavu a neměli by absolvovat dané cvičení, pokud by jim to 
mohlo zhoršit jejich zdravotní stav či ví, že by jim to opravdu ublížilo. Organizátor, hotel či majitel prostorů, 
členové týmu a zaměstnanci organizátora, nemohou nést za účastníka jakoukoliv zodpovědnost. Účast 
účastníka na tomto tréninku je zcela dobrovolná. 

1.7. Tréninky organizované společností Pomáháme uspět s.r.o. jsou natáčené anebo nahrávané za účelem 
vytvoření videozáznamu s možným následným prodejem, za účelem marketingových aktivit a kontrolu kvality 
a další zlepšování tréninků. Účastníci souhlasí s podílem na natáčení po celou dobu konání akce a souhlasí, 
že organizátor má a získává k záznamům všechny práva duševního vlastnictví. Zároveň účastník souhlasí s 
pořizováním a jeho účastí na fotografiích a souhlasí, že organizátor získává všechna práva duševního 
vlastnictví k jejich užití, uchování a zveřejnění na neomezeně dlouhou dobu.  

1.8. Všechny materiály organizátora jsou chráněny autorským právem. Každá osoba, která poruší ustanovení 
autorského zákona, podléhá nárokům organizátora na náhradu škody. 

1.9. Účastníci se zdravotními indispozicemi jako je např. epilepsie, astma, cukrovka, kardiostimulátor, problémy se 
srdcem a dýcháním, řídnutí kostí apod., jsou povinni informovat včas člena našeho týmu před zahájením. 

1.10. Každý účastník má právo kdykoliv trénink opustit, avšak bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

2. Všeobecné informace: 
2.1. Organizátor si vyhrazuje právo změnit obsah tréninku, harmonogram a riziková cvičení v závislosti na 

mimořádných událostech, jako je např. změna a nepřízeň počasí.  

2.2. Organizátor nenese zodpovědnost za žádné ztráty, zranění či poškození / krádeže majetku účastníků.  
Účastníci si musí své věci a cennosti hlídat a zabezpečit sami. 

2.3. Účastník se zavazuje organizátorovi uhradit jakékoliv náklady na poškození majetku organizátora či 
prostor tréninku vzniklé v důsledku své nedbalosti či úmyslného poškození.  
Jakákoliv krádež je okamžitě řešena s policií ČR a soudní cestou.  

2.4. Účastník souhlasí se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů dle českých zákonů 
organizátorem a to na neomezeně dlouhou dobu v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

Já _________________________ (jméno a přijmení) s uvedenými podmínkami plně souhlasím. 
 
Podpis  __________________________       V Říčanech dne  ________________________.

Prohlášení svědka (účastník nevyplňuje): Viděl jsem jak uvedený člověk přečetl, vyplnil a podepsal tento dokument.
 

Svědek: ____________________________  Datum narození svědka _________________. 
 

Podpis svědka _______________________ Datum podpisu svědka __________________.
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