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COERVER® COACHING Camp 
Informace pro účastníky a rodiče 

Nástup do kempu 
Příjezd a ubytování je první den mezi 14:00 - 15:00 hod. v recepci. Podmínkou pro nástup do 
kempu je předložení průkazu zdravotního pojištění (popř. kopie), který bude přechovávat 
pověřená osoba a čitelně vyplněné a podepsané Prohlášení rodiče a Posudek o zdravotní 
způsobilosti. 

Adresa místa konáni kempu 
Darovanský dvůr, Darová 3, 338 24 Břasy 

Podmínky účasti a Řád COERVER® COACHING Camp 
Podmínky a řád je možné si stáhnout na www.coerver.cz. 

Prohlášení rodičů a Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti 
Vzory Prohlášení a Posudek budou všem účastníkům kempů a rodičům zaslány na jejich e-mailové 
adresy nebo je možné si je stáhnout na www.coerver.cz. 

Časový harmonogram kempu 
Harmonogram bude všem účastníkům kempů a rodičům zaslán na jejich e-mailové adresy nebo je 
možné si ho stáhnout na www.coerver.cz. 

Co s sebou na kemp 
Doporučení se seznamem věcí, které je nutné vzít si s sebou na kempy bude všem účastníkům 
kempů a rodičům zasláno na jejich e-mailové adresy nebo je možné si ho stáhnout na 
www.coerver.cz. 

Kontakty a trenéři  
Seznam trenérů, včetně telefonických kontaktů, bude všem účastníkům kempů a rodičům zaslán na 
jejich e-mailové adresy nebo bude k dispozici na informační tabuli v areálu hotelu. 

Seznam přihlášených hráčů 
Aktuální seznam bude všem účastníkům kempů a rodičům zaslán na jejich e-mailové adresy. 

Ukončení a odjezd z kempu 
Oficiální ukončení kempu proběhne poslední den v 15:30 - 16:00 hod. na tréninkové ploše (v 
případě nepříznivého počasí v hotelu). Rodiče si převezmou účastníka kempu na základně 
písemného potvrzení a bude jim vrácen průkazu zdravotního pojištění, případně další osobní věci. 
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Pojištění a škody  
Organizátor kempů má sjednané Pojištění odpovědnosti za škodu. Svým podpisem nebo odesláním 
přihlášky na kemp rodiče vyjadřuji souhlas s výše uvedeným prohlášením: Prohlašuji, že jsem si 
vědem, že účast na kempu představuje riziko nebezpečí nehod, úrazů, škod na zdraví a majetku. 
Zvážil jsem a rozumím všem těmto rizikům, včetně jejich možného rozsahu a dopadu a prohlašuji, 
že hodlám o své vlastní vůli tato rizika podstoupit na vlastní nebezpečí. Beru na vědomí, že 
organizátor kempu nenese odpovědnost za případné škody na majetku a zdraví, nebo za zranění 
související s účasti na kempu nebo jeho návštěvou. Organizátor kempů bude případně vyžadovat 
projednání vzniklých škod a závazků účastníků s rodiči před odjezdem z kempů. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a ochrana osobnosti 
Účastník kempů bere na vědomí, že Moderní fotbal s.r.o. je správcem osobních údajů ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a účastník tímto dává společnosti Moderní 
fotbal s.r.o. výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů. Účastník může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv 
odvolat, přičemž toto odvolání je účinné dnem, kdy písemný projev vůle účastníka dojde na adresu 
společnosti Moderní fotbal s.r.o., Drtinova 10/557, Praha 5, 150 00. 

Každý účastník kempu dále dává vyplněním a odesláním registračního formuláře Organizátorovi 
bezúplatný souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových i zvukových záznamů své 
osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním kempu v 
jakékoliv formě a bez omezení pro účely marketingu, reklamy a propagace Organizátora, jeho 
činnosti a akcí  pořádaných Organizátorem nebo v jeho kooperaci, jakožto i pro účely marketingu, 
reklamy a propagace jeho obchodních partnerů, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu. Účastník 
dává současně svolení k užití a rozšiřování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své 
podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním kempu a jejich 
rozmnoženin v jakékoli podobě za účelem reklamy a propagace Organizátora a jeho obchodních 
partnerů, též například v tiskové reklamě (letáky, brožury, plakáty, billboardy), v elektronických 
médiích (internet) a v audiovizuálních reklamních spotech. 


