
 

Přihláška do spolku 

TVT Motion Mnichovice, z.s. 

IČ 06265715 

 

Přihlašuji závazně svoji dceru/svého syna: 

Jméno a příjmení: .............................................................................       Telefon dítěte:………………………………… 

Datum narození: ………………….……… Rodné číslo: ......................................... 

Bydliště: ........................................................................................................ 

Požadavek na zvláštní péči (např. alergie/podávané léky/ortopedické problémy) - v případě potřeby uveďte  

v příloze: ………………………………………………………………………………………………………… 

Kód kurzu: ………………………………….. (číslo uvedené na webových stránkách http://tvtmotion.cz/kurzy/) 
 
Kontakty: 

Zákonný zástupce 1:      Zákonný zástupce 2: 

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

Mobilní telefon: …………………………………………………………… Mobilní telefon: ………………………………………………… 

e-mail: ............................................................................. e-mail: ................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
V ................................... dne.............................       Podpis ........................................... 
         (u osob mladších 18 let zákonných zástupců) 

 
Vyplněnou přihlášku prosím, zašlete na mail TVT.Motion@centrum.cz a podepsanou přineste na cvičení. 
První dvě strany jsou pro oddíl, další zůstává vám. Pokud nemáte možnost tisku, formulář přihlášky vám 
poskytneme k vyplnění přímo na cvičení.  

http://tvtmotion.cz/kurzy/
mailto:TVT.Motion@centrum.cz


 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů 
 
Já, níže podepsaný/á ……………………………………………………………………………. 
v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále 
jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním osobních údajů spolkem: TVT Motion 
Mnichovice, z.s.,IČ: 06265715, K Roudné 214, Zvánovice 251 65, Česká republika.  
dále jen „spolek“. 
 
1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 
• jméno a příjmení dítěte, 
• adresa trvalého bydliště dítěte, 
• pohlaví dítěte, 
• telefon dítěte, 
• jméno a příjmení rodičů, 
• emailová adresa rodičů, 
• telefonický kontakt rodičů, 
• datum narození a rodné číslo dítěte, 
• další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o 
bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti 
dítěte, 
• fotografie dítěte samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších 
osobních údajů. 
 
2. Účelem zpracování osobních údajů je: 
Zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění gymnastických kurzů, teamgymových 
kurzů a přípravných soustředění. Jedná se o údaje, které jsou pro správce nutné k přípravě a organizaci 
gymnastických kurzů, teamgymových kurzů a přípravných soustředění. V případě nutnosti je po správci 
mohou vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení, poskytovatel 
dotace apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. 
 
3. Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů: 
• Fotografie budou zpracovány na dobu neomezenou s možností odvolání souhlasu v 
případě fotografií, na kterých je rozpoznatelné dítě a nejde o hromadnou fotografii. 
• Ostatní osobní údaje budou zpracovávány po dobu deseti let, následně budou smazány a 
skartovány, pokud nebude poskytnut nový souhlas. 
 
Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně 
osobních údajů mám právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo 
požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 
omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, mám právo na přenositelnost těchto údajů k 
jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, mám-li za to, že 
Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu se zákonem nebo s GDPR. 
 
 
 
 
 

V ................................... dne.............................       Podpis ........................................... 



 
          

Praktické informace: 
 
USTROJENÍ A VYBAVENÍ NA TRÉNINK: 
 

1. Sportovní oblečení - gymnastický dres nebo legíny/kraťasy/tepláky přiléhavého střihu a triko s 

krátkým rukávem také přiléhavého střihu. 

2. Gymnastické cvičky na teamgym a gymnastickou průpravu - měkká cvička s gumovou podrážkou; ne 

baletní cvičky-ty mají koženou podrážku a kloužou = nebezpečí podklouznutí a úrazu při cvičení 

3. Vlasy učesané do culíku nebo copu + sponky, ne čelenky 

4. Dostatek pití, nejlépe neperlivé minerální vody, šťávy či čaje v označené/podepsané lahvičce, kterou 

si děti poznají. 

5. Mikina pro zahřátí a papírové kapesníčky. 

6. Zakázáno je odstávající či volné oblečení, šperky, náramky, náhrdelníky či jiné přívěsky. Namotáním či 

zaseknutím by mohlo dojít k úrazu. 

 
POPLATKY: 
 

1. Za každého člena se platí stanovený členský příspěvek dle zařazení do tréninkového programu vždy 

na školní pololetí.  

Příspěvky jsou splatné pro I. pololetí do 30. září, pro II. pololetí do 20. ledna a pro nové členy - do 14 

dnů od nástupu do kurzu. 

2. Úhradu členských příspěvků můžete provést bezhotovostně na účet u Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2401274386/2010 

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte 

Do poznámky: kód kurzu a celé jméno dítěte 

Členský příspěvek je také možné uhradit v hotovosti, v obálce nadepsané jménem dítěte a kódem 

kurzu. 

V případě nesprávně označené platby bude tato vrácena zpět na účet odesílatele. 

3. STORNO PODMÍNKY: Uhrazená částka je závazná, kurzovné se nevrací (pouze v případě nemoci 

potvrzené lékařem trvající déle než 6 týdnů - nutno dítě omluvit). 

 
NA KOHO SE OBRÁTIT: 
 
Veronika Reslerová – informace o činnosti, ekonomika 

• e-mail: TVT.Motion@centrum.cz • telefon: 603 520 832 

Tereza Hájková – informace o činnosti, omluvy 

• e-mail: TVT.Motion@centrum.cz • telefon: 606 466 610 

Kristýna Čermáková – informace o činnosti, omluvy 

• e-mail: TVT.Motion@centrum.cz • telefon: 605 901 575 

Komunikujte nejlépe e-mailem, můžete též volat, psát SMS. Při komunikaci, prosím, vždy uveďte jméno i 

příjmení dítěte, čas, den a místo kurzu, který navštěvuje. 

 

Místo kurzů:  

tělocvična Motion Gym, Ondřejovská 699, 251 64 Mnichovice 

tělocvična ZŠ Strančice, Revoluční 170, 25163 Strančice 

 

Tréninky probíhají bez přítomnosti rodičů, otevřené/ukázkové hodiny organizujeme 2x ročně (na konci 

školního pololetí). 

Hodiny se nekonají v době školních prázdnin a svátků!!! 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!!! 
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