Přihláška na kroužek (do oddílu) Beachklub Ládví z.s.
Beachklub Ládví z.s., Modřínová 1399/9, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČO: 22735135
Email: info@beachklubladvi.cz, tel. 725 455 047, http://www.beachklubladvi.cz
Základní údaje dítěte:
Jméno:

Příjmení:

Statní občanství:

Datum narození:

Ulice

Město, PSČ
První zákonný zastupce

Jméno a příjmení:

Telefon:

Email
Druhý zákonný zastupce
Jméno a příjmení:

Telefon:

Email
Výběr kroužku:
do 10 let

do 14 let

15-16
16-17
15-16
16-17
15-16
16-17
17-18
15-16
16-17
17-18
15-16
16-17

pondělí - středa
pondělí - středa
úterý-čtvrtek
úterý-čtvrtek
pondělí - středa
pondělí - středa
pondělí - středa
úterý-čtvrtek
úterý-čtvrtek
úterý-čtvrtek
pátek
pátek

do 16 let

do 18 let

16-17
17-18
16-17
17-18
16-17
17-18
17-18

pondělí - středa
pondělí - středa
úterý-čtvrtek
úterý-čtvrtek
pátek
pondělí - středa
úterý-čtvrtek

stávající hráč
nový hráč

Trenér (pouze stávající hráči)
Prohlášení zákonného zástupce
Členství ve spolku Beachklub Ládví z.s., vzniká vyplněním a podepsáním této přihlášky spolu s uhrazením příspěvků za předem stanovené období ve spolku Beachklub
Ládví z.s. Zákonný zástupce potvrzuje, že se seznámil s Provozním řádem areálu Beachklubu Ládví, , vyslovuje s nimi souhlas a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat a
zároveň potvrzuje, že s jejich obsahem seznámil přihlášené nezletilé dítě, zejména se zásadami bezpečného chování.
Členský poplatek se hradí ve dvou fázích, a to vždy pro období září (říjen)–leden a období únor–květen (červen). Členský poplatek za druhé pololetí se hradí v průběhu
ledna. Jednotlivé lekce se konají podle předem stanoveného rozvrhu s výjimkou dnů ředitelského volna, státních svátků a školních prázdnin.
Vrácení části členských příspěvků je možné pouze z důvodu dlouhodobé nemoci na základě předložené lékařské zprávy.
V případě absence na lekci nevzniká členu nárok na vrácení peněz. Pokud je to s ohledem na kapacitu naplněnosti jiných lekcí stejné věkové kategorie možné, lze si danou
lekci nahradit po předchozí dohodě s trenérem.
V případě, že nebude členský příspěvek uhrazen řádně a včas, zákonný zástupce bude vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu či sms zprávou. Pokud ani poté
nebude členský příspěvek v přiměřené lhůtě uhrazen, členství nevznikne a místo v daném kroužku bude uvolněno dalším zájemcům bez dalšího.
Zákonný zástupce stvrzuje a odpovědně prohlašuje, že jím přihlašované dítě nemá od lékaře nařízené žádné pohybové omezení a je tedy zcela zdravotně způsobilé k účasti na
daném kurzu, kdy v případě změny této skutečnosti se zavazuje bezodkladně písemně informovat spolek.
Zákonný zástupce prohlašuje, že jeho dítě SMÍ odejít po tréninku samo, pokud tomu tak není, musí zákonný zástupce toto spolku písemně sdělit.
Zákonný zástupce bere na vědomí, že dítě by mělo být připraveno na trénink nejpozději 5 minut před začátkem lekce a následně je zákonný zástupce povinen vyzvednout dítě
nejpozději do 10 min. po ukončení dané lekce. Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne dítě více jak 10 minut od ukončení lekce, trenér se pokusí zákonné zástupce
kontaktovat telefonicky (na základě kontaktů uvedených v přihlášce). V případě, že se nepodaří kontaktovat žádnou z osob oprávněných k vyzvednutí dítěte z tréninku –
informuje telefonicky hlavního trenéra (zástupce provozovatele) a následně budou postupovat dle zákona, tj. kontaktuje Policii ČR. Opakované porušování této povinnosti
(včasné vyzvedávání dětí po ukončení tréninku) ze strany zákonného zástupce, je toto chování důvodem k vyloučení ze spolku.

Informace k platbě Vám přijdou emailem po zpracování přihlášky. Splatnost platby je konec září.

Datum

Podpis

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Beachklub Ládví z.s., Modřínová 1399/9, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČO: 22735135
Email: info@beachklubladvi.cz, tel. 725 455 047, http://www.beachklubladvi.cz

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) tímto potvrzuje správnost
uvedených údajů a jako zákonný zástupce dobrovolně souhlasí se zpracováváním shora uvedených osobních údajů svého dítěte.
Spolek Beachklub Ládví z.s. IČ: 22735135, se sídlem Modřínová 1399, Praha 8, 182 00 je správcem a zpracovatelem osobních
údajů. Pro zpracování osobních údajů spolek může rovněž využít služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na
jeho pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:
- IT správce a dále poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro
správu osobních údajů pro účely vnitřní administrativní potřeby.
Zpracovávané osobní údaje je správce povinen předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v
případě, že ji o to požádají. Správce uchovává a zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:
- evidence členů spolku, předávání informací úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku a případným poskytnutím osobních
údajů České unii sportu (dále „ČUS“), Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) a Českého volejbalového
svazu (dále „ČVS“) v souladu se směrnicemi ČUS a MŠMT a to v rozsahu shora uvedeném (jméno, příjmení, datum narození,
adresa bydliště a fotogragie);
- pro pojišťovny a další instituce a evidence, které jsou nutné pro zajištění řádného účelu poskytování kurzů či případných
událostí s provozem sportovišť souvisejících, a to v rozsahu shora uvedeném (jméno, příjmení, datum narození a adresa
bydliště);
- pro marketingové a informační účely, zejména souhlas poskytuji pro pořízení a zveřejnění fotografií a videozáznamů z
workshopů a jiných sportovních akcí a pro jejich použití v propagačních a informačních materiálech spolku, včetně internetových
stránek (v rozsahu fotografie či videozáznam bez uvedení jména)
Zákonný zástupce uděluje souhlas správci ke shromažďování, zpracování a evidenci svých osobních údajů jako zákonného
zástupce svého dítěte a to ve shora uvedeném rozsahu (jméno, příjmení, e-mail, telefon, fotografie) pro účely případného využití
pro komunikaci mezi zákonným zástupcem a spolkem, zejména pro marketingové účely, tj.pro zasílání zejména emailem
informací o konání dalších akcí a kurzů.
Ke zpracování, shromáždění a evidenci osobních údajů používají zpracovatelé pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné
způsoby fyzického i IT zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje zpracovává správce i další zpracovatel manuálně v listinné či
elektronické podobě.
Tyto souhlasy zákonný zástupce uděluje na celou dobu období trvání členství dítěte ve spolku a následně po dobu 3 let.
Zákonný zástupce dále prohlašuje, že byl řádně poučen a informován o svých právech, zejména o:
- svém právu kdykoliv udělený souhlas odvolat, a to písemně doporučenou poštou na adresu spolku, a to pro každý ze shora
uvedených účelů samostatně;
- právu přístupu k těmto informacím a o právu na opravu nebo doplnění osobních údajů, včetně práva na informace, jakým
způsobem a jaké údaje jsou zpracovávány;
- právu vyžádat si opravu nebo doplnění osobních údajů svých či dítěte.

Datum

Podpis

