Organizátor:
SPORT KLUB RB, z.s.
IČO: 70505349

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO SPORT KLUBU RB, z. s.
Závazně přihlašuji svou dceru/syna do SPORT KLUBU RB, z.s.
Název skupiny a lektor:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Jméno a příjmení dítěte: .………………………………………………………….………………………………………….................................…………………………
Datum narození: …………..………………………………………….……………

Rodné číslo:………….………………………..…….....……………………….

Adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………………………………………………................................................................
Kontaktní telefon: matka: +420 ………………………………....………..……..... otec: +420 …..………….………………………….…………………….........
email:.....................................................................................................................................................................................................
Zdravotní omezeni, léky, alergie:
...............................................................................................................................................................................................................

Datum …………………………………………………..

Podpis zákonného zástupce…………………………………………………………….
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SPORT KLUB RB, z. s.
Pražská 67, 370 04 České Budějovice, tel. recepce : 387 426 062,
e-mail: info@romanaberanova.cz

ŘÁD A POKYNY
Příchod na trénink minimálně 10 min. před jeho zahájením.
Vstup do šaten povolen jen po přezutí a to po celý rok.
Dovést děti na WC před zahájením tréninku.
Do začátku tréninku čekají děti v šatně na příchod trenérky.
Po předání dítěte trenérce rodiče opustí šatnu a nemají přístup do tělocvičen ani na chodby před
tělocvičnami / své děti uvidíte na vystoupeních pro rodiče a na akcích pro děti /.
Sledujte vždy nástěnky nebo se informujte u trenérek. Účast na akcích pro děti
je velmi vhodná pro další fyzický i psychický rozvoj dítěte.
6. NA TRÉNINK S SEBOU : - sportovní oblečení / v zimě teplé oblečení tzn.
dlouhé kalhoty, mikinu /
- čistou sportovní obuv určenou jen do tělocvičny
/ve špinavé obuvi nebude dítě vpuštěno do tělocvičny /
- ručník
- pití / v lahvi z umělé hmoty s uzávěrem, NE SKLO!,
ani krabičky s brčkem/
- notýsek a propisku
- !NE ŽVÝKAČKY, BONBONY, ŠPERKY, HODINKY aj.!
7. Je nutné, aby dítě navštěvovalo tréninky pravidelně / nácvik vystoupení /.
8. Při opakovaném porušení kázně bude dítě z SK RB vyloučeno bez nároku na vrácení peněz.
9. Nepřítomnost dítěte vždy předem omluvit trenérce písemně s podpisem rodičů , e-mailem nebo
telefonicky na recepci, tel.: 387 426 062 ( pouze Pražská )
10. Vyskytnou-li se jakékoli problémy obraťte se na trenérku svého dítěte, závažné problémy řešte
s Romanou Beranovou – tel. 602 151 828
10. V době prázdnin a svátků se tréninky nekonají.
11. Rodiče jsou povinni si své děti vyzvednout do 10 min. po ukončení cvičební lekce, pokud se tak
nestane, stává se dítě nezajištěným a musí být volána městská policie / dle pokynů Úřadu pro sociální
zabezpečení – péče o dítě /
12. Rodiče a děti byli proškoleni o prevenci úrazů a seznámeni s pokyny pro rodiče a děti.
13. Děti jsou registrováni pod ČUS.
14. PLATBY jsou vratné pouze na základě písemné žádosti o ukončení činnosti a to
převodem na účet. Ukončení činnosti je vždy k poslednímu dni daného měsíce, kdy byla žádost
doručena a vratná částka je 50% ze zbylé částky počítáno od následujícího měsíce.
15. PLATBY na 2. pololetí školního roku nejpozději do 27. ledna 2023 na účet:
570831359 / 0800, VS rodné číslo dítěte
1.
2.
3.
4.
5.

Byl/a/ jsem seznámen/a/ s řádem SK RB
.............................................

...........................................

datum

podpis rodičů

Tento řád platí od 01.09.2022
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SPORT KLUB RB, z. s.
Pražská 67, 370 04 České Budějovice, tel. recepce : 387 426 062,
e-mail: info@romanaberanova.cz

SDĚLENÍ
Vážení rodiče
Sdělujeme Vám důležité informace ohledně pojištění dětí v rámci tréninků ve Sport Klubu RB
a pobytů, které SK pořádá. Čtěte prosím pozorně, abychom předešli případným nedorozuměním.
Dle všeobecných pojistných podmínek pojišťoven nemůže SK uzavřít takové pojištění ve prospěch dětí jako např.
školy (tj. pokud se dítěti stane jakýkoli úraz, škola Vám poskytne číslo pojistky, lékař vypíše oznámení o úrazu a Vy
obdržíte od pojišťovny příslušnou částku). Trenéři SK mohou uzavřít jistý druh pojištění a jsou pojištěni pro svoji
práci s dětmi. Jedná se však o jiný druh pojištění, a to:
Pokud by se soudním řízením potvrdilo, že úraz zavinila trenérka, pak by bylo plnění pojistné události z pojistky
trenérky. Jinak, pokud si úraz zaviní dítě samo (např. špatný doskok, zvrtnutí kotníku apod.), pojistka se na to bohužel
nevztahuje. Bylo nám sděleno, že úrazové pojištění dětí pro cvičení a trénování v rámci sportovních oddílů je věcí
rodičů a jejich rozhodnutí, zda dítěti úrazovou pojistku sjednají či nikoli.
Z výše uvedeného plyne, že pokud Vaše dítě ještě úrazovou pojistku nemá, bylo by nanejvýš prozřetelné a moudré
ji sjednat.
České Budějovice, 1. 9. 2022

Romana Beranová
předsedkyně SK

V Č. Budějovicích, dne …………………………………..
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……………………………………
podpis rodičů

SPORT KLUB RB, z. s.
Pražská 67, 370 04 České Budějovice, tel. recepce : 387 426 062,
e-mail: info@romanaberanova.cz

POKYNY K PLATBĚ KURZU 2022/2023
CVIČENÍ 1x týdně Pražská i Sokolská 1.700,- Kč / na I.pololetí školního roku( 3.200,- Kč na celý rok)
NOVÉ specializované kurzy:

DNS FIT KID
TVOŘIVÉ RUCE

1.500,- Kč / 10 lekcí
2.800,- / na I. pololetí

CVIČENÍ 1x týdně Pražská i Sokolská 1.700,- Kč / na II.pololetí školního roku
NOVÉ specializované kurzy:

DNS FIT KID
TVOŘIVÉ RUCE

1.500,- Kč / 10 lekcí
2.800,- / na II. pololetí

PLATBU DŠA JE NUTNO UHRADIT NEJPOZDĚJI DO 9. 9. 2022 (příp. před první lekcí)
na účet č. 570831359 / 0800, do pozn. jméno dítěte a skupinu ( PO 16.00 jméno trenéra apod.)
PLATBY na 2. pololetí školního roku nejpozději do 27. ledna 2023:
na účet 570831359 / 0800, do pozn. jméno dítěte a skupinu ( PO 16.00 apod.)





Přihlásit můžete děti od roku narození 2020 a starší / vhodné pro děvčata i chlapce bez ohledu na talent /
Podrobné informace: Romana Beranová 602 151 828
Cvičení začíná 12.9. 2022 a končí 16.6. 2023 dle rozvrhu cvičení

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)
Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu SPORT KLUB RB, z. s.
(dále jen „Správce“),

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“)
zpracovávat moje
1. jméno a příjmení,
2. datum narození,
3. adresu místa pobytu,
4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím
souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle
bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem
evidován/a.
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení
evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode
dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
 příslušnému sportovnímu Svazu – Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s.
 České unii sportu
 MŠMT
 příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
a to za účelem
 vedení evidence členské základny
 identifikace na tréninkových jednotkách
 žádosti o dotace

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu
stát členem výše zmíněného klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A
ÚDAJŮ VAŠEHO DÍTĚTE
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný klub)
 fotografie,
 videa,
 zvukové záznamy,
 sportovní výsledky
za účelem
 marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 prezentace na webu,
 prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
Dále souhlasím, aby Správce zpracoval
 telefonní číslo zákonného zástupce
 e-mail zákonného zástupce
 rodné číslo dítěte
za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace,
vyřizování pojištění apod.).
Souhlasím, aby mé Osobní údaje a údaje mého dítěte byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu
trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem
evidován).
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
 příslušnému sportovnímu Svazu – Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s.
 České unii sportu
 MŠMT
 příslušným orgánům státní správy a samosprávy
Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
 mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To
stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.
JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE: ____________________________________
RODNÉ ČÍSLO: _____________________________
V _______________ dne ___________
_________________________________________
Jméno a Příjmení PODPIS (zákonného zástupce)

