Prohlášení studenta vzdělávacího modulu ZKUPP
Jsem si vědom(a), že na kurzech realizovaných v rámci projektu „Zkušenostní učení pro praxi – podpora
odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů“ (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0004), budou pořizovány
audiovizuální materiály (s možností zachycení mé osoby v podobě obrazového nebo zvukového záznamu),
a tímto uděluji písemný souhlas s pořízením takovýchto záznamů mé osoby, s jejich dalším zpracováním
a zveřejněním pro účely propagace projektů Akademického centra osobnostního rozvoje (ACOR) a pro další
účely mající studijní či výzkumný charakter ve vztahu k řešeným projektům a dalším aktivitám ACORu.
Tento písemný souhlas se vztahuje k pořizování audiovizuálního materiálu, a to jak zaměstnanci samotného
centra ACOR, tak zaměstnanci jeho zřizovatele, Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity, i oficiálními partnery projektu.
Dále potvrzuji, že jsem obeznámen(a) s fyzickou i psychickou náročností jednotlivých kurzů, a v souvislosti s tím
prohlašuji, že jsem nezamlčel(a) žádné skutečnosti týkající se mého zdravotního a psychického stavu a že mi
rovněž nejsou známa žádná jiná omezení, která by mohla narušit průběh kurzů. Prohlašuji, že jsem byl(a)
poučen(a) a proškolen(a) o bezpečnosti a pravidlech chování na kurzech a že po dobu trvání kurzů se budu řídit
pokyny lektorů a dalších organizátorů akce v zájmu bezpečnosti všech zúčastněných. Prohlašuji tímto,
že se kurzů účastním na svou vlastní zodpovědnost.
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V Brně dne ………………………………… Podpis .……………………………………………………………………………………………………….
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