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Informuji tímto cvičitele, že se léčím na následující zdravotní obtíže a přeji si, aby byly
při cvičení zohledněny (např. mechanické poškození kloubů a vazů, výhřez ploténky,
cévní a srdeční onemocnění, nízký či vysoký tlak, glaukom, epilepsie, psychické potíže
nebo psychiatrické onemocnění atd.). Beru na vědomí, že mimo specializované kurzy pro
těhotné je možné navštěvovat cvičení pouze do 3. měsíce těhotenství, a to vždy
s vědomím a souhlasem cvičitele a pokud to umožňuje celkový zdravotní stav.
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O změnách svého zdravotního stavu budu ve vlastním zájmu informovat cvičitele. Za
případné následky plynoucí z neposkytnutí těchto informací nesu odpovědnost sám
(sama).
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Dávám souhlas k poskytnutí údajů o zdravotním stavu příslušnému cvičiteli, který je
smí použít pouze pro účely režimu cvičení. K jiným účelům nesmějí být použity. Po
ukončení účasti na cvičení musí být údaje zničeny.
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