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Súhlas rodiča / zákonného zástupcu 
 
Tento formulár musí byť vyplnený pre všetkých uchádzačov o účasť v programe, vo veku do 18 
rokov, resp. vo veku stanovenom právnymi predpismi štátu, v ktorom žijete. 
 
Túto časť vypĺňa rodič / zákonný zástupca: 
 
Ja, ....................................................................... [celé meno a priezvisko rodiča / zákonného zástupcu]  
 
trvalé bydlisko: .......................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
[adresa bydliska]  
 
Mesto: .............................................................................................................PSČ: .................................  
 
Tel. číslo (domov) ..................................................... (mobil) ...................................................................  
 
Email .........................................................................................................................................................  
 
som rodičom / zákonným zástupcom dieťaťa: .........................................................................................  
[celé meno a priezvisko uchádzača, uvedené v prihláške].  
 
Súhlasím s jeho / jej účasťou v programe Medzinárodna cena vojvodu z Edinburghu (Program) v 
rámci:  
 
The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation ..................................................................... 
[názov Poskytovateľa DofE] pod dohľadom: 
 
..................................................................................................................................................................  
[názov Miestneho centra  (napr. škola / organizácia / skupina)]  
a aby vykonával/a aktivity pre splnenie podmienok programu Medzinárodnej ceny vojvodu 
z Edinburghu.  

 
Podmienky a požiadavky 
 
1. Beriem na vedomie, že účastník sa nemôže zúčastniť Programu, pokiaľ tento formulár (vrátane Súhlasu rodiča 
/ zákonného zástupcu) nebol vyplnený a doručený príslušnému Poskytovateľovi DofE spolu s príslušným 
registračným poplatkom, a následne nebol akceptovaný Miestnym centrom. 

2. Dávam súhlas Miestnemu centru a iným osobám, vrátane dobrovoľníkov*, ktorí sú zapojení alebo pomáhajú 
s organizáciou Programu, a zazmluvneným vodičom dopravy, ktorí prepravujú účastníkov pre účely účasti na 
aktivitách alebo úlohách týkajúcich sa Programu, ak to bude potrebné. Beriem na vedomie, že Miestne centrum 
ma bude vopred informovať o tom, kedy a kde sa uskutoční takéto cestovanie. 

3. Beriem na vedomie, že niektoré aktivity sa považujú za vysoko rizikové a že na tieto vysoko rizikové aktivity sa 
nevzťahuje poistenie zabezpečené Poskytovateľom DofE. Beriem na vedomie, že zodpovednosť za všetky riziká 
súvisiace s účasťou účastníka v Programe znáša výlučne samotný účastník. 

4. Týmto oprávňujem zamestnancov, predstaviteľov a/alebo zástupcov Miestneho centra a iných osôb 
zúčastnených na Programe, zapojených do Programu alebo organizujúcich Program, aby v prípade akéhokoľvek 
úrazu, zranenia, choroby alebo straty, ktoré utrpí účastník v rámci účasti na alebo cestou do a z akýchkoľvek 
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aktivít alebo úloh týkajúcich sa Programu, získali akúkoľvek potrebnú zdravotnú starostlivosť alebo liečenie, 
vrátane, avšak nie výlučne, pomoci lekárov, zdravotných sestier alebo pobytu v nemocnici. 

5. Súhlasím s tým, že zaplatím všetky poplatky a náklady súvisiace s pomocou týchto lekárov, zdravotných sestier 
alebo pobytom v nemocnici, ktoré vznikli účastníkovi následkom takého úrazu, zranenia, choroby alebo straty, 
ktoré utrpel účastník v rámci účasti na alebo cestou do a z akýchkoľvek aktivít alebo úloh týkajúcich sa Programu. 

6. Súhlasím a beriem na vedomie, že počas účasti účastníka na niektorých aktivitách týkajúcich sa Programu môžu 
byť vyhotovované fotografie, a že tieto fotografie môžu byť použité na propagačné účely, pokiaľ účastník 
a jeho/jej rodič / zákonný zástupca podpísal príslušný súhlas s ich použitím (privolenie). 

7. Prečítal som si a porozumel som rôznym úrovniam a požiadavkám Programu, ako sú uvedené v Prehľade 
Programu (strana 5 tohto formuláru). 

8. Beriem na vedomie, že každý účastník sa musí zúčastniť na Programe prostredníctvom Miestneho centra, ktorý 
má právo rozhodovať o prijatí alebo odmietnutí účastníkov, ako aj navrhovaných aktivít vykonávaných ako súčasť 
Programu. 

9. Beriem na vedomie, že účastník nesmie začať žiadnu z častí Programu, dokým sa ja sám nepresvedčím o tom, 
že ktorýkoľvek dobrovoľník navrhnutý účastníkom, ktorý nie je zamestnancom Miestneho centra, je dostatočne 
skúsený a/alebo kvalifikovaný na vedenie / dohľad / vyhodnotenie príslušnej časti Programu; a dokým všetci 
príslušní dobrovoľníci nevyplnia a nevrátia požadované dokumenty voči Miestnemu centru. 

10. Beriem na vedomie, že po prijatí Miestnym centrom do Programu účastník dostane Účastnícku knižku alebo 
získa prístup do Online Účastníckej knižky (ORB). Pred začiatkom aktivít týkajúcich sa Programu si účastník si 
prečíta podmienky Programu, uvedené v Účastníckej knižke alebo v ORB. Beriem na vedomie, že Miestne 
centrum má právo rozhodovať, či boli splnené podmienky Programu a teda či možno udeliť Bronzovú cenu, 
Striebornú cenu alebo Zlatú cenu. Beriem na vedomie, že Poskytovateľ DofE môže poskytovať účastníkom 
úrazové poistenie alebo poistenie zodpovednosti v obmedzenom rozsahu, po prijatí Miestnym centrom do 
Programu, avšak s tým, že samotný účastník a jeho rodič / zákonný zástupca sú zodpovední za zabezpečenie 
úrazového poistenia pre seba. 

11. Beriem na vedomie, že: 
 
a. účastník nesmie riadiť motorové vozidlo ani prepravovať iných účastníkov zúčastnených na aktivitách 
týkajúcich sa Programu, pokiaľ nie je držiteľom príslušného a platného vodičského oprávnenia a platného 
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám následkom riadenia motorového vozidla zo strany 
účastníka; a 
 
b. účastník nesmie byť prepravovaný inou osobou, ktorá nie je zapojená do alebo pomáha s organizáciou 
Programu pre účely účasti na Programe, pokiaľ táto osoba nie je držiteľom príslušného a platného vodičského 
oprávnenia a platného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám následkom riadenia 
motorového vozidla zo strany takej osoby. 
 
12. Beriem na vedomie, že účastníci sú povinní dodržiavať podmienky Programu, uvedené v Účastníckej knižke 
alebo v ORB, predpisy a štandardy správania príslušného Poskytovateľa DofE (v ich platnom znení) a požiadavky 
Miestneho centra týkajúce sa plánov pohotovosti, hodnotenia aktivít a vedenia Dobrodružných expedícií 
týkajúcich sa Programu, a beriem na vedomie, že Miestne centrum môže vziať späť svoj súhlas s účasťou 
účastníka v Programe v prípade jeho nesúladu s uvedenými podmienkami. 

13. Súhlasím s poskytnutím osobných údajov, ktoré som poskytol (vrátane údajov o účastníkovi), voči Miestnemu 
centru a Poskytovateľovi DofE. Súhlasím, aby sa s týmito údajmi nakladalo v súlade s ustanoveniami pravidiel 
ochrany súkromia príslušného Poskytovateľa DofE (v ich platnom znení), s Národnými zásadami ochrany 
súkromia podľa Zákona o ochrane údajov (UK, 1998) v platnom znení, a s inými právnymi predpismi, štandardmi, 
usmerneniami alebo pokynmi, vzťahujúcimi sa na ne podľa právnych predpisov v oblasti ochrany súkromia.  

14. Poskytovatelia DofE sa zaväzujú rešpektovať Vaše súkromie. Osobné údaje sa v tomto formulári zhromažďujú 
za účelom účasti v Programe. Účastníci, ktorí nám neposkytnú tieto údaje, sa nemôžu zúčastniť na Programe 
(uvedené sa nevzťahuje na neposkytnutie údajov o účastníkovi). Vaše údaje môžeme použiť aj pre účely 
zasielania informácií o iných aktivitách alebo podujatiach v rámci Programu, ktoré by Vás mohli zaujímať. Vaše 
údaje môžeme poskytnúť aj iným miestnym alebo medzinárodným organizáciám a poskytovateľom služieb, ktorí 
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nám pomáhajú s prevádzkovaním a spravovaním Programu. Ak nás chcete kontaktovať alebo pristupovať 
k Vašim osobným údajom, napíšte prosím svojmu Poskytovateľovi DofE. Rovnako môžete kontaktovať 
Poskytovateľa DofE, ak požadujete kópiu jeho pravidiel ochrany súkromia. 
 

Označte prosím nasledovné políčko ( súhlasíte s uvedeným vyhlásením: 

 

 súhlasím s dodržiavaním požiadaviek a podmienok účasti účastníka 
v Programe, uvedených vyššie alebo na webstránke môjho Poskytovateľa DofE. 
 
 
Podpis rodiča / zákonného zástupcu ...................................................... Dátum......................................  
 
 
Miestne centrum súhlasí s prijatím vyššie uvedenej osoby za účastníka Programu v súlade 
s požiadavkami a podmienkami uvedenými vyššie alebo na webstránke Poskytovateľa DofE. 
 
Za Miestne centrum podpísal: 
 
Meno koordinátora: ................................................................................................................................. 
 
Podpis ...................................................................................................... Dátum .....................................  
 
 
Prosím, doručte Miestnemu centru tento vyplnený formulár spolu s registračným poplatkom. 
 

*„Dobrovoľníkom“ sa pre účely Programu a tohto dokumentu rozumie osoba vo veku najmenej 18 rokov, ktorá pomáha 

s Programom s nárokom alebo bez nároku na odmenu. To zahŕňa všetkých koordinátorov, Vedúcich programu, Hodnotiteľov 

aktivity a školiteľov. 
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Popis Programu 
 

Program má tri úrovne: Bronzovú, Striebornú a Zlatú. Každá úroveň pozostáva zo 4 oblastí: Rozvoj 

talentu, Dobrovoľníctvo, Športová aktivita a Dobrodružná expedícia. V rámci Zlatej úrovne účastníci 

programu absolvujú navyše Rezidenčný projekt. Všetci účastníci musia byť zaregistrovaní na 

Miestnom centre. Miestne centrum schvaľuje Hodnotiteľov oblastí predtým ako sa účastníci zapoja 

do aktivít programu. 

Účastníci si nastavia vlastný program tak, že si zvolia aktivity vyhovujúce najmä ich záujmom 

a následne si nastavia ciele podľa minimálnych požiadaviek, ktoré sú zosumarizované v tabuľke 

nižšie. 

Bronzová úroveň  
Športová aktivita   3 mesiace* 
Rozvoj talentu   3 mesiace* 
Dobrovoľníctvo    3 mesiace* 

Všetci účastníci absolvujú ďalšie 3 mesiace v oblasti Športová aktivita, Rozvoj 
talentu alebo Dobrovoľníctvo 

Dobrodružná expedícia  2 dni + 1 noc** 

 
Strieborná úroveň  
Športová aktivita   6 mesiacov* 
Rozvoj talentu   6 mesiacov* 
Dobrovoľníctvo    6 mesiacov* 

Účastníci, ktorí neabsolvovali Bronzovú úroveň, musia dokončiť ďalších 6 
mesiacov v oblasti Športová aktivita, Rozvoj talentu alebo Dobrovoľníctvo 

Dobrodružná expedícia  3 dni + 2 noci** 
 
Zlatá úroveň  
Športová aktivita   12 mesiacov* 
Rozvoj talentu   12 mesiacov* 
Dobrovoľníctvo    12 mesiacov* 

Účastníci, ktorí neabsolvovali Striebornú úroveň, musia dokončiť ďalších 6 
mesiacov v oblasti Športová aktivita, Rozvoj talentu alebo Dobrovoľníctvo 

Dobrodružná expedícia  4 dni + 3 noci** 
Rezidenčný projekt  5 dní + 4 noci 

 
* Toto sú minimálne časové požiadavky vyjadrené v rámci celých mesiacov, počas ktorých musí účastník 

preukázať pravidelný záväzok. Pravidelný časový záväzok je možné považovať minimálne jednu hodinu týždenne 

alebo dve hodiny v rámci dvoch týždňov. V prípade Dobrovoľníctva to môžu byť 4 hodiny za mesiac (v určitých 

časových blokoch) v závislosti od toho, ako oblasť schváli Vedúci programu. Účastníkom programu odporúčame 

v aktivitách pokračovať ideálne aj nad rámec minimálne potrebného času. 

** Vyhovujúce dokončenie oblasti Dobrodružná expedícia zahŕňa tréning a vhodnú prípravu v podobe aspoň 

jednej Cvičnej expedície v podobnom prostredí a časovom trvaní ako Kvalifikačná expedícia. 

1. Účastníkom programu sa môže stať akákoľvek mladá osoba vo veku 14 až 24 rokov. 
 
2. Ak je účastníkovi 13 rokov a 9 mesiacov, ale je na Bronzovej úrovni súčasťou vrstovníckej skupiny, kde má 
väčšina účastníkov 14 alebo viac rokov, Miestne centrum môže povoliť takémuto mladému človeku začať plniť 
Bronzovú úroveň so zvyškom skupiny.  
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3. Mladý človek môže začať plniť Striebornú úroveň programu vo veku 14 rokov a 9 mesiacov - ak už má 
absolvovanú Bronzovú úroveň. V praxi to znamená, že účastníci, ktorí dostali povolenie začať Bronzovú alebo 
Striebornú úroveň skôr, musia čakať dlhšie, kým program dokončia a cenu získajú. 

4. Účastníci, ktorí začali plniť Bronzovú alebo Striebornú úroveň o niečo skôr, budú musieť počkať kým 
dosiahnu minimálny vek na splnenie ceny, až následne budú môcť získať cenu. 

5. Žiadna aktivita podniknutá pred účastníkovými 16-timi narodeninami nemôže byť započítaná do plnenia 
Zlatej úrovne. 

6. Prosím, skontaktujte sa s vašou Národnou kanceláriou, ak máte akékoľvek otázky ohľadom veku účastníka a 
začatia programu pred jeho/jej 14 rokom života. 

7. Program musí byť dokončený pred účastníkovými 25. narodeninami. 

8. Súhlas rodiča/opatrovateľa je povinný pre všetkých účastníkov pod 18 rokov. 

9. Podmienkami pre získanie Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu sú individuálna snaha, vytrvalosť a 
určitá miera náročnosti a progresu. 

10. Program by mal byť dokončený podstatným spôsobom v rámci účastníkovho voľného času. 


