Přihláška do tréninkového programu TK Bruntál, o. s.
Vážení rodiče,
trenéři našeho tenisového klubu Vám, na základě rozhodnutí výboru TK Bruntál, předkládají přihlášku Vašeho dítěte
do tréninkového programu „Školička závodní“ (1500,- Kč / tréninky 2x týdně) a „Školička rekreační“ (1100,- Kč /
tréninky 1x týdně). Po vyplnění přihlášky a úhradě příspěvku se nezletilý sportovec stává členem Tenisového klubu
Bruntál, o. s. v dané tenisové sezóně. Evidence nezletilých členů tenisového klubu je nezbytnou podmínkou jejich
úrazového pojištění v případě úrazu a rovněž je vyžadována při žádostech klubu téměř ve všech vyhlašovaných
dotačních titulech (např. MŠMT ČR, MSK, ČTS apod.). V ceně této platby je zahrnuta odměna trenéra v měsících
květen, červen a září, tenisové míče a veškeré tréninkové pomůcky, úhrada provozních nákladů tenisového klubu
(antuka, voda, el.energie), údržba areálu, používání veškerého zázemí TK Bruntál a možnost využívání tenisových
kurtů a rezervačního systému v průběhu celé tenisové sezóny (květen – říjen) dle herního řádu. V rámci tréninků bude
dětem zprostředkována základní tenisová teorie a praxe, která umožní nácvik a následné zdokonalování jejich
základních tenisových dovedností a systematický rozvoj základních pohybových schopností mladého tenisty,
včetně základní kondiční průpravy a hygieny sportu.
Rodiče svým podpisem stvrzují správnost veškerých níže uvedených údajů. Rodiče dávají svůj souhlas Tenisovému
klubu Bruntál, o. s., aby zpracovával a evidoval osobní údaje a osobní citlivé údaje, včetně rodného čísla dítěte, ve
smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas rodiče
poskytují pro účely vedení nezbytné dokumentace Tenisového klubu Bruntál, o. s. v rámci evidence členské základny
u České unie sportu a evidenci členů při podávaných žádostech o dotace na činnost našeho tenisového klubu, bez
kterých je činnost s mládeží naprosto nemyslitelná. Jiným institucím či pro komerční účely nesmí a nebude tato
dokumentace poskytnuta a bude archivována po dobu tenisové sezóny. Rodiče rovněž svým podpisem souhlasí se
zveřejňováním jmen a fotografií jejich dítěte v propagačních materiálech tenisového klubu včetně jeho internetových
stránek. Rodiče svým podpisem rovněž stvrzují, že byli poučeni o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat, a to i
bez udání důvodu.
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Jméno a příjmení:
Datum narození:
Rodné číslo:
Bydliště:
Kontaktní e-mail:
Kontaktní telefon:
Zařazení:
* Nehodící se škrtněte

Školička rekreační

Školička závodní

1x týdně (1100,- Kč)

2x týdně (1500,- Kč)

Tréninkový ročník:

V Bruntále dne: ………………………

podpis zákonného zástupce: ………………………………….

