NEMO ZLÍN pobočný spolek SPMS z.s.
pořádá

PLAVECKOU VÝUKU se zaměřením na ploutvové plavání
Určeno pro děti od 6 – 15 let
Tréninky probíhají:

Úterý a čtvrtek 18 – 19 hod 50m bazénu na šířku (21m )
Sobota
07 – 08 hod 25m bazén
Po domluvě s trenéry - možnost rozšíření sportovních tréninků na Po - Čt 06 -07 h

-

Děti budou rozděleny do družstev podle výkonnosti
výuka a zdokonalování plaveckých způsobů a plavání s ploutvemi
výuka probíhá 2x až 3x týdně, po dobu 60 minut
pololetní členský příspěvek 2 000 Kč - platbou na účet

kontakt :

Ivo Lorenc 605 557 029

Vilém Čejka 608 461 180

Petr Polišenský 737 211 811

Rodiče zodpovídají za zdravotní stav svého dítěte a za jeho způsobilost k tréninku a sportovní činnosti .
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK UHRAĎTE PROSÍM NA:
číslo účtu:

ČSOB – 195619806/0300

variabilní symbol: /rodné číslo dítěte/

--------------------------------------------------------------- ---- ----------------- -------------------------------------------------PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………
Datum narození: ……………………….Národnost …………….. Rodné číslo: ……………………………………..
Bydliště: …………………………………………………………. Škola, třída: …………………………………….
Telefon: ………………………………………………. E-mail: ………………………………………………………..
Zákonný zástupce :
Jméno příjmení : …………………………….. E-mail………………………………. Telefon:……………………….
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“)
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval klub NEMO ZlÍN pobočný spolek SPMS zs (dale jen Správce) moje
fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky, telefonní číslo, e-mail, rodné číslo, informaci o platné zdravotní prohlídce za účelem
marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích, médiích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook,
Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech,, vedení evidence členské základny a s tím
souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění, apod.), naplnění vyhlášky 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné
výchově a sportu.
Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
Svaz potápěčú ČR a Svaz potápěčů Moravy a Slezska
Světové potapěčské organizaci (CMAS)zastřešující činnost Svazu potápěčů ČR
Českému olympijskému výboru, z.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha
České unii sportu, z.s. a Sportovní agentuře ČR
příslušným orgánům státní správy a samosprávy.
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním
podpisem.

Ve Zlíně dne ___________________
Další informace naleznete na :

www.nemozlin.cz

podpis
(u nezletilých podpis zákonného zástupce)

