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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Dětská badmintonová škola Vitality Slezsko 

 

JMÉNO: …………………………………………….   PŘÍJMENÍ: …………………………………………………….. 

Datum narození: ………………………………   Adresa: ………………………………………………………… 

Telefonní číslo: …………………………………   E-mail: …………………………………………………………. 

 

Zákonný zástupce:  otec   -   matka   -   jiná osoba 

 

Jméno: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon (domů, zaměstnání, mobil): ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

Souhlasím s účastí svého syna  /dcery/ v badmintonové škole Vitality Slezsko. Místopřísežně 

prohlašuji, že můj syn, dcera, svěřená osoba je zdravá a způsobilá být zařazena do sportovních 

aktivit. Všechny změny týkající se zdravotního stavu ihned nahlásím cvičiteli.  

 

 

 

 

Datum: …………………………………………………  Podpis: …………………………………………………………. 
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Prohlášení: 

Prohlašujeme, že veškeré údaje získané v rámci své činnosti považujeme za důvěrné a použijeme je pouze pro 

vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v souladu s posláním. Tyto údaje 

nebudou bez písemného souhlasu dotčené osoby nebo jejího zákonného zástupce poskytnuty třetí osobě, fyzické 

či právnické. 

 

 

Osobní údaje: 

Souhlasím, aby všechny osobní údaje týkající se mé osoby a osob, jejichž jsem zákonným zástupcem uvedené 

v závazné přihlášce do dětské badmintonové školy vitality Slezsko včetně zdravotní dokumentace, byly 

uchovávány v databázi „Dětská badmintonová škola Vitality Slezsko“ a byly používány výhradně pro její potřebu. 

Souhlasím s tím, aby „Vitality Slezsko“ zpracovávalo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů. Tyto osobní údaje za účelem poskytování služeb a zajištění činnosti. Souhlas uděluji na dobu neurčitou, do 

odvolání tohoto souhlasu, případně do ukončení činnosti v jezdeckém oddíle. Dále souhlasím s tím, aby případné 

vyhotovené fotografie mojí osoby byly použity k prezentaci a reklamě Vitality Slezsko.  

Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoli písemně odvolat.  

 

 

Bezpečnostní školení: 

 

Datum: ………………………     Podpis školitele: ………………………………………      Podpis školeného: ………………………………….. 

             Podpis zástupce: ……………………………………..  


