
Prohlášení
Beru na vědomí, že jsem dobrovolně požádal/a o účast na online kurzu 

jógy/sportovních aktivitách Zoom Kateřiny Žučkové (Kaostubhi/Kate). S ohledem 

na to, že mi bude umožněno účastnit se této hodiny, souhlasím s tím, že se vzdávám 

legálních důvodů žaloby proti druhé straně, vzdáním se odpovědnosti a převzetím 

rizik. Jménem sebe, svých dědiců, exekutorů, správců a jakékoli jiné osoby, která může 

mít zájem na obecném právu nebo na základě zákona, se tímto vzdávám veškerých 

nároků, které mohu nebo takové strany mít nyní nebo v budoucnu.

Zbavuji odpovědnosti Kateřinu Žučkovou (Kaostubhi/Kate) a jakýchkoliv dalších 

asistentů nebo zaměstnanců za jakékoli zranění, smrt, poškození majetku nebo ztrátu 

jakékoliv povahy, kterou jsem utrpěl/a v důsledku účasti na jakékoli činnosti v 

hodině. 

Jsem zdravotně, fyzicky, emocionálně a ve všech ohledech způsobilý/á a 

schopný/á se této třídy/hodiny účastnit.

Budu postupovat podle všech pokynů, které mi byly dány, kdy, kde a jak provádět či 

nepodstupovat žádané jógové pózy nebo pohyby nebo techniky (mimo jiné ásany, 

pránájámu, mudru a bandhu), přičemž se rozumí, že jakákoliv odchylka z těchto 

pokynů bude na mé vlastní riziko.

S ohledem na povolení účasti v této hodině jógy a dalších sportovních aktivitách 

souhlasím s převzetím plné odpovědnosti za veškerá rizika, zranění nebo škody, 

které by mi mohly vzniknout v důsledku mé účasti v této třídě.

Beru na vědomí, že kurzy mohou být později zaznamenány ke streamování na 



webových stránkách Kateřiny Žučkové (Kaostubhi/Kate) nebo na jiných 

platformách třetích stran. Účastí ve třídě souhlasím s používáním mého obrázku tak, 

jak je zobrazen na setkání v hodině Zoom. Je mojí zodpovědností, aby byl můj obraz 

neviditelný vypnutím mé videokamery, pokud si nepřeji, abych byl takto nahráván. 

Jména nejsou ve výchozím nastavení zaznamenávána. 

Pečlivě jsem si přečetl tuto dohodu s Kateřinou Žučkovou (Kaostubhi/Kate), rozumím

jí a potvrzuji/podepisuji ji z vlastní vůle. Při rezervaci do této hodiny vyjadřujete svůj 

souhlas s těmito pravidly a podmínkami.


