
Súhlas rodiča s účasťou na AQUA 2023 

Keďže Vaše dieťa nie je plnoleté, žiadame Vás o vyplnenie tohto formuláru, čím potvrdzujete, že 

súhlasíte s jeho účasťou na AQUA 2023. Podmienky účasti na AQUA 2023 nájdete na stránke 

https://aqua.sk/#terms-conditions-gdpr. 

Pred vyplnením tohto formuláru prosíme o dôsledné oboznámenie sa s informáciami v Podmienkach 

účasti na AQUA 2023 a v tomto Súhlase rodiča. 

 

Ja, dolupodpísaný/á, prehlasujem, že som rodičom alebo zákonným zástupcom nižšie uvedeného 

účastníka/čky. Týmto vyjadrujem svoj súhlas s účasťou môjho neplnoletého dieťaťa na AQUA 2023. 

Súhlasím, že počas AQUA 2023 ho bude zastupovať jeho vedúci/a patroly. 

Celé meno dieťaťa (účastník/čka): _______________________________________________ 

Celé meno rodiča /zákonného zástupcu: __________________________________________ 

Celé meno vedúceho/ej patroly: _________________________________________________ 

Kontaktný e-mail alebo telefón rodiča: ____________________________________________ 

Potvrdzujem, že vyplnením tohto formulára som prečítal/a, porozumel/a a súhlasil/a s Podmienkami 

účasti na AQUA 2023. Potvrdzujem, že informácie uvedené v tomto formulári sú úplné a presné. 

 

Dátum: _______________  Podpis rodiča/zákonného zástupcu: ____________________ 
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