
 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA 

na letní příměstský kemp, který pořádá Beach club Zlín ve sportovním 

areálu beach Zelené, Bartošova čtvrť, Zlín                                                                                         

IČO: 09206183      email: chromy12@seznam.cz      tel: 608 963 260 

přihlášky: chromy12@seznam.cz    hlavní trenér: Mgr. Petr Chromý 

č. ú. 296459565/0300 

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte  - bez uvedeného VS nemůže být platba správně 

přiřazena! Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte 

PŘIHLAŠUJI ZÁVAZNĚ 

Termín:                                                                                                                         

 12.7.- 16.7.2021    26.7.-30.7.2021    2.8.-6.8.2021    9.8.-13.8.2021(jen pro kategorii 6-10)   

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………… 

Datum narození: ………… rodné číslo…………….  číslo zdrav. Pojišťovny……………..     

Adresa (ulice, č. p., obec/město) ………………………………………………………………

  

Jméno zákonného zástupce ………………………………………………………… 

Telefon zákonného zástupce ………………. E-mail ………………………………………  

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ (alergie, astma, v případě potřeby uveďte v příloze atd.): 

Rodiče zodpovídají za zdravotní způsobilost dítěte. 

 ………………………………………………………………………………………… 

VELIKOST TRIČKA (napište ve formě pro dospělé velikosti popřípadě dětské: 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte osobně na kurtech Beach Zeleném, Zlín nebo na            

e – mail: chromy12@seznam.cz i s kopií kartičky zdravotní pojišťovny.                     

Cena jednoho turnusu příměstského tábora činí 2.300,- Kč. 

Dítě je přihlášeno na akci až po zaplacení zálohy 1 000,- Kč na účet. 

Zbylá částka 1 300,- Kč je splatná hotově při nástupu na kemp. 

 

mailto:chromy12@seznam.cz


Stornopoplatky: 

- Záloha ve výši 1 000,- je vratná pouze v případě odhlášení dítěte 14 dní před zahájením příměstského tábora.  

- Vrácení platby v průběhu příměstského tábora je možné pouze v případě dlouhodobého onemocnění dítěte, 

doloženého lékařským potvrzením. O vrácení platby je nutné požádat do 14 dnů po skončení tábora. Pokud se 

kemp neuskuteční z důvodů nařízení vlády bude částka vrácena v plné výši. 

 

GDPR – informace o zpracování osobních údajů 

 

Z důvodu nové legislativy o zpracování osobních údajů musí každý člen od roku 2018 mít podepsaný souhlas se 

zpracováním osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 

Oddíl Beach club Zlín, z. s. (dále jen „Spolek“), coby správce osobních údajů, shromažďuje a a zpracovává osobní 

údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a  Rad\ (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES, známé jako GDPR (dále jen „Nařízení“). 

 

Člen spolku a/nebo zákonný zástupce souhlasí, že v souvislosti s jeho členstvím budou zpracovávány jeho 

osobní údaje v následujícím rozsahu a za uvedeným účelem.  

 

Spolek zpracovává tyto osobní údaje: 

- příjmení a jméno člena Spolku 

 adresa bydliště (trvalé i místo pobytu) 

 datum narození 

 rodné číslo 

 pohlaví 

 občanství 

 kontaktní telefon a e – mail 

 jména, kontaktní telefony a e – maily rodičů/zákonných zástupců u nezletilých členů 

 audiovizuální záznamy (fotografie, videa) z činnosti spolku (tréninky, soutěže a další akce) 

 výsledky ze soutěží a dalších sportovních akcí 

 případné další údaje, pokud si to v budoucnu vyžádá nějaký uvedený účel 

 

Výše uvedené údaje Spolek zpracovává pouze v nezbytném rozsahu, tj. jak mu ukládají zákonné povinnosti, 

požadavky institucí, střešních a svazových orgánů, a pro zajištění svého oprávněného zájmu (činnosti vyplývající 

ze stanov Spolku). Vybrané osobní údaje v nezbytném rozsahu Spolek také předává uvedeným zpracovatelům. 

 

Spolek zpracovává osobní údaje k těmto účelům: 

- Evidence členské základny na základě §3a odst. 3 zákona 115/20001 Sb., o podpoře sportu, 

- Vystavení průkazu člena ČSMG a průkazu o záznamu o činnosti, 

- Povinné výkazy členské základny střešním organizacím a institucím (ČVS, ČSMG, MŠMT, NSA..), 

- Výkaz členské základny za účelem žádosti o dotace od orgánů státní správy a samosprávy, 

- Použití údajů na přihlášky na sportovní soutěže a další akce (soustředění apod.), 

- Použití údajů na výsledkové listiny a další přehledy vyplývající z činnosti Spolku, 

- Publikování zpravodajské činnosti Spolku a vedení historie činnosti Spolku (v tištěné a elektronické 

formě), 

- Propagace a marketing činnosti Spolku (v tištěné i elektronické formě) za účelem osvěty, náboru, 

pořádání akcí a získávání dotací a sponzorů. 

 

Osobní údaje budou v evidenci uchovány po dobu 10 let ode dne, kdy člen Spolku ukončí svoji činnost, pro kterou 

je Spolkem evidován, pokud zákon nebude v některých případech vyžadovat déle. Člen Spolku a/nebo jeho 

zákonný zástupce bere na vědomí, že se v souvislosti se zpracováním osobních údajů může uplatňovat svá práva 

dle Nařízení. 

Výkon činnosti člena Spolku nelze realizovat bez zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a 

k vyjmenovaným účelům. V případě odmítnutí souhlasu s poskytnutím těchto osobních údajů není možné stát se 

členem Spolku, nebo pokračovat v jeho členství. 

Datum:………………………………       Podpis zákonného zástupce:…………………. 



 


