
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obchodní podmínky projektu  
JARNÍ LIGA MLÁDEŽE 

 

Odesláním registračního formuláře potvrzujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme 

se všemi níže uvedenými podmínkami pro účast na projektu jarní liga, utkáních, či 

výběrových trénincích, které pořádá organizátor HC Oceláři Třinec mládež z.s. a 

zavazujeme se je respektovat a bereme na vědomí, že jsou pro obě strany závazné. 

 

Registrační formulář je závaznou přihláškou a všechny údaje v ní uvedené musí být 

pravdivé. Spolu s přihláškou musí být za hráče uhrazen nevratný poplatek za 

startovné na účet:  

 

115-4486630237/0100  
 

zapsaného spolku HC Oceláři Třinec mládež z.s. vedený u Komerční banky a.s. ve 

výši uvedené na stránkách www.jarniligamladeze.cz.  

 

Do komentáře příjemce se nutno napsat: Jméno, Příjmení a ročník účastníka  
 

Každý přihlášený musí mít lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti účastníka, 

platné úrazové pojištění. Hráči startují na akcích pořádaných HC Oceláři Třinec 

mládež z.s. na vlastní riziko. Potvrzení je nutné, avšak nemusíte jej předkládat 
ani posílat. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rodiče jsou si plně vědomi odpovědnosti za přihlášeného hráče po celou dobu akce. 

Pořadatel výuky organizuje pouze utkání. HC Oceláři Třinec mládež z.s. nezajišťuje 

ani stravu, ani ubytování a je plně v kompetenci rodičů. 

  
Vyloučení hráče: 
Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit hráče z dalšího průběhu projektu z důvodu 

hrubého kázeňského přestupku. V tom případě je pořadatel povinen o této 

skutečnosti ihned informovat rodiče (zákonné zástupce), pořadatel není povinen 

vracet žádnou zbývající finanční částku. 

 

Změny programu: 
HC Oceláři Třinec z.s. si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu akce provést změny v 

programu. A to zejména termíny a místa konání utkání. Platné termíny a místa utkání 

jsou k dispozici na stránkách jarniligamladeze.cz 

 

 Změny programu: 
Veškeré poskytnuté informace jsou důvěrné, budou použity výhradně za účelem 

administrativního zpracování organizátorem a pro marketingové využití v rámci akce 

jarní liga a jiných akcí organizátora a nebudou sdělovány třetím osobám. Dále 

přihlášením souhlasíte s tím, že společností pověřená osoba pořizuje obrazový a 

obrazovo-zvukový materiál přihlášeného hráče pro účely propagace akce a pro 

reportážní účely. Dáváte výslovný souhlas s bezúplatným užitím tak, aby nebyla 

poškozena pověst hráče. 
 


