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Přihláška běžného člena do kurzu AEROBIK/Zumba pro děti  

spolku Aerobic Club Sportýna 2019/2020  
místo konání: ZŠ Zdeny Braunerové, Školní náměstí 470, Roztoky 

 

Souhlasím se získáním a zveřejněním fotografií a videí dcery za účelem dokumentace 

činnosti, prezentace úspěchů a ke zpětné vazbě? – hodící se zakroužkujte 

 

ANO                                         NE 

 

Prohlašuji, že fyzický stav mého dítěte je dobrý a může se věnovat danému sportu bez 

omezení. Netrpí žádným onemocněním a ani si nejsem vědom(a) žádných zdravotních rizik, 

která by mohla ohrozit či zhoršit jeho zdravotní stav v souvislosti se zatížením na lekcích? – 

hodící se zakroužkujte (V případě, že zakroužkujete NE, je podmínkou pro přijetí do kurzu potvrzení od 

lékaře) 

 

ANO                                          NE 

 
Podpisem této přihlášky prohlašuji že : 

 

1) Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů a osobních údajů svého dítěte ve smyslu zákona o 

poskytování osobních údajů v platném znění, za účelem evidence v souvislosti s členstvím ve spolku 

Aerobic Club Sportýna. Bližší informace na www.sportyna.cz v sekci „Zásady ochrany osobních údajů“. 

2) Jsem byl seznámen(a) se stanovami spolku Aerobic Club Sportýna (k dispozici na webových stránkách 

klubu www.sportyna.cz) a organizačním řádem kurzu Aerobik/Zumba pro děti a souhlasím z toho 

vyplývajícími právy a povinnostmi včetně platebních podmínek. Jsem si vědom(a) toho, že v případně 

nedodržení výše uvedených podmínek mé členství zaniká bez náhrady. 

3)  Beru na vědomí, že tato přihláška je platná, až po řádném uhrazení členských příspěvků. 

 

 

 

Datum podpisu :  …………......... 

              …………………………...… 

                 podpis (u dětí podpis zákon. zástupce) 

 

 

Jméno a příjmení přihlášeného:   

 

Bydliště :  

 

Datum narození :  

 

 

Jméno zákonného zástupce:   

  

Telefon :  

 

Email :  

 

 

Přihlášení do kurzu věkové kategorie a na den: (hodící se zakroužkujte)  
 

       4-7 LET                            8-15 LET 
  

 PONDĚLÍ+ČTVRTEK  POUZE PONDĚLÍ  POUZE ČTVRTEK 


