
 

Family of move, z.s. 

Otavská 1072, 397 01 Písek, IČ 06262112, tel: +420 735 072 335 

E-mail: info@familyofmove.cz, www.familyofmove.cz 

Závazná přihláška na kroužek PARKOURU 

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

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

Adresa bydliště:……………………………………………………………………… 

Telefonní kontakt na dítě:………………………………………………………….. 

Telefonní kontakt na zákonného zástupce:…………………………………..... 

E-mailová adresa:………………........................................................................ 

 

Volba tréninků (zaškrtněte, kdy bude vaše dítě chodit): 

 

 

Osobní údaje 

Potvrzuji správnost uvedených údajů v přihlášce a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby 

správnost údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Family of move, z.s. 

zpracovávalo, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mé osobní údaje 

na této přihlášce. Správce je oprávněn zpracovat mé osobní údaje prostřednictvím svých 

zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají 

mému dalšímu souhlasu. Uvedené osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě pro marketingové 

účely.  

Správce může používat mé osobní údaje ke své činnosti v souladu se Statutem sdružení a dále 

v nutném rozsahu pro svou činnost. Souhlas uděluji do jeho odvolání. Beru na vědomí, že svůj 

souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a správce mé údaje do jednoho roku zlikviduje. 

Fotografování – souhlasím s pořizováním a případným zveřejněním fotografií mého syna/dcery za 

účelem dokumentace činnosti spolku. 

Jako zákonný zástupce souhlasím se členstvím uvedeného dítěte v zapsaném spolku Family of 

move, z.s. Stanovy spolku je možné pročíst na požádání u předsedy spolku (s dotazy se obracejte na 

email info@familyofmove.cz) 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte: Čestné prohlášení 

Já níže podepsaný/á čestně prohlašuji, že uvedené údaje o zdravotním stavu dítěte jsou pravdivé 

a nezatajil nic, co by mělo mít vliv na zdraví a vývoj dítěte. Jsem si vědom právní zodpovědnosti za 

případné zatajení informací. 

................................................................................................................................................ 
Souhlasím se stanovenou částkou na náklady kroužku a včas tuto platbu uhradím na účet 

Family of move, z.s. ( 2501267570/2010 ). Prohlašuji, že budu svého syna/dceru pravidelně 

posílat do kroužku. V případě nepřítomnosti dítěte jej včas omluvím u lektora. Za cestu dítěte tam i 

zpět přebírám plnou zodpovědnost. 

 

…………………….   …………………………… 

datum   podpis zákonného  zástupce 

1x týdně, středa                                               1x týdně, pátek                                   2x týdně                   

 

  


