Tleskačky z.s.

…SRDCEM TLESKAČKA…

Přihláška do sportovního oddílu Tleskačky z.s.
sezona 2020/2021
Jméno a příjmení: ............................................................ Datum narození: ....................................
Rodné číslo: ...........................................................
Kontakty na členku – telefon: .....................................E-mail: ..........................................................
Bydliště: ............................................................................................................................................
Zdravotní stav/omezení tréninku: ......................................................................................................
Zdravotní pojišťovna: ....................................................................................................................
Dítě z tréninků a akcí klubu odchází: - samo

- s doprovodem

(*nehodící se škrtněte)

Jméno a příjmení rodičů:
........................................................................................................................................................
Kontakt na rodiče – telefon: ......................................... E-mail .......................................................

Velikost trička: ................... Číslo ponožek: ..............
Poznámky: .......................................................................................................................................

V Děčíně dne ………………………………………..
Byl(a) jsem seznámen(a) s „Organizačním řádem spolku Tleskačky z.s. a Vnitřním řádem“ pro aktuální školní rok
včetně GDPR směrnice ochrany osobních údajů, všemu jsem porozumněl/a a beru jej na vědomí! Vnitřní řád je
k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách spolku (www.tleskacky.cz) a obecná pravidla jsou součástí přihlášky
jako příloha přihlášky.

…………………………………..

…………………………….

Podpis člena sportovního oddílu

Podpis zákonného zástupce

Tleskačky z.s., Malšovice 76, 40502 Děčín, IČ: 07845294, tleskacky.cz

Tleskačky z.s.

…SRDCEM TLESKAČKA…

Obecná pravidla spolku:
*Členovi Tleskaček z.s. nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho
strany, které brání jeho docházce.
*O vrácení kurzovného je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění
nebo v případě vážného úrazu, vždy však po předložení lékařské zprávy. Stornovací poplatek v
tomto případě činí 30 % ze zůstatku ceny kurzovného.
*S vyplněním přihlášky dávám souhlas ke zpracování osobních údajů dle pravidel obecného nařízení
EU 2016/679 (GDPR) a souhlasím se zveřejňováním fotografií mého dítěte na sociálních a veřejných
sítích pro PR účely.
*Beru na vědomí, že trenér zodpovídá za dítě pouze od převzetí od zákonného zástupce dítěte a po
skončení tréninku/akce klubu/soutěže/workshopu nenese za dítě žádnou zodpovědnost.
*Podpisem potvrzuji, že účastník kroužku je plně zdravotně i psychicky způsobilý se účastnit tréninků
a všech akcí klubu.
*Zákonný zástupce dítěte je povinný omlouvat dítě ze všech akcí klubu s dostatečným předstihem.
*Vnitřní řád spolku naleznete na www.tleskacky.cz
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