Přihláška na kroužek parkouru
Závazně přihlašuji svoje dítě na sportovní kurz parkouru ve školním roce 2017/2018, konajícím se na
adrese: tělocvična v areálu Beachklubu Ládví, Chabařovická 4/1125, 182 00, Praha 8 – Kobylisy.
Kroužek je organizován ve spolupráci sportovních organizací Racek z.s., Beachklub Ládví z.s. a
Sport4Fighters z.s.

Prosím zaškrtněte kategorii, do které spadá vaše díte.
Parkour děti 6-11 let: 27.9. – 31.1. 2017 pondělí 16:30-17:30, středa 16:30-17:30
Parkour dorost 12-17 let: 27.9.-31.1.2017 pondělí 18:00-19:00 a středa 18:00-19:30
Jméno:
Adresa:
Datum narození:

RČ:

Telefon matka:

Telefon otec:

Email matka:

Email otec:

Kurzovné za zimní semestr, věková skupina 6-11 let:

3 100Kč

Kurzovné za zimní semestr, věková skupina 12-17 let:

3 720Kč

Datum:
Podpis rodičů/zákonných zástupců:
Přihlášku prosím vyplňte a odevzdejte osobně na recepci, nebo naskenovanou
na email info@beachklubladvi.cz
PODPISEM SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍM:
Rodiče prohlašují, že zdravotní stav dítěte umožňuje účast na tomto kurzu. Rodiče zodpovídají za
zdravotní stav dítětě a doložení jeho zdravotní způsobilosti. Rodiče souhlasí se zpracováním a
evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění a souhlas s využitím
rodného čísla podle zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění. Souhlasí s tím, aby Racek z.s
zpracovával a evidoval osobní údaje poskytnuté v souvislosti s členstvým a činností ve sportovním
klubu. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na rodné číslo i osobní fotografii. Dále souhlasí s tím, že
Racek z.s. je oprávněn poskytovat výše uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla i osobní
fotografie, do centrální evidence Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, případně do České unie
sportu či jiného sdružení. Dále souhlasí s tím, že Racek z.s. je oprávněn nakládat s fotografiemi
pořízenými v průběhu tréninků či jiných sportovních akcí. Rodiče souhlasí se zasíláním emailů s
nabídkou sportovních aktivit. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle
ustanovení §11 zákona č.101/200Sb., v platném znění.

Prohlášení o odpovědnosti pro osoby mladší 18 ti let

Souhlasím s provozováním sportovní aktivity – parkour u mého dítěte:
Jméno:
Datum narození:
V období od 27.9. do 31.1. 2017 a přebírám plnou zodpovědnost za
tento souhlas.
Prohlašuji a vlastnoručním podpisem porvrzuji, že jsme seznámeni
s riziky, které mohou hrozit synovi/dceři, navštěvující kurzy a akce
prořádající zapsaným spolkem Racek z.s.. Tímto bereme za syna/dceru
plnou odpovědnost a jsme si vědomi, že se jedná o rizikový sport.

Datum:
Podpis rodičů/zákonných zástupců:

