
Sportovní kroužek 
ve škole

Kdy: od dubna 2022 do června 2022
Pro koho: pro žáky základních škol

Můžeš si vyzkoušet více sportů
(fotbal, florbal, baseball, basketbal, házenou, 
rugby aj.) pod vedením kvalifikovaných trenérů.

Přihlášky na www.sportveskolach.cz

ZDARMA

Projekt „Sport ve školách“ je financován z prostředků 
rozpočtu Jihomoravkého kraje ve výši 1.200.000,- Kč a je 
zajišťován Regionálním sportem IČ: 04950593, se sídlem 
Vídeňská 470/9, 639 00 Brno. Kroužek se koná v rámci 
školní družiny příslušné základní školy, kterou navštěvuje 
Vaše dítě.

Partneři



Přihláška
Pomocí této přihlášky přihlašujete své dítě do sportovního kroužku v rámci vaší školy, 
pro aktivity poskytované spolkem Regionální sport , z.s., Vídeňská 470/9, 639 00 Brno, 
IČ: 04950593 (dále také jen „poskytovatel“). Projekt je hrazen z dotačních prostředků 
Jihomoravského kraje.

Škola:

Den konání a čas začátku kroužku:

Jméno žáka:

Příjmení žáka:

Třída:

Rok narození:

Kontaktní e-mail zákonného zástupce:

Kontaktní telefon zákonného zástupce:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Na činnost dítěte v kroužku by mohly mít vliv tyto zdravotní obtíže žáka:

 
Prohlášení
Prohlašuji, že před podpisem této přihlášky jsem se seznámil/a s podmínkami kroužku pro průběh 
aktivity, které jsou uvedeny na webových stránkách www.sportveskolach.cz, případně které jsem 
předem obdržel/a v listinné podobě (dále jen „Podmínky“), s těmito Podmínkami souhlasím a beru 
na vědomí, že podáním této přihlášky vznikne ohledně kroužku mezi žákem a poskytovatelem 
právní vztah – smlouva – s obsahem tvořeným touto přihláškou a Podmínkami.
Souhlasím, aby poskytovatel zpracovával osobní údaje o zdravotním stavu žáka uvedené výše 
či sdělené později, a to na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy. Beru na vědomí, že poskytnutí 
těchto údajů je nezbytné pro ochranu zdraví žáka a řádný průběh kroužku.
Potvrzuji, že v rámci Podmínek jsem od poskytovatele před podpisem přihlášky obdržel/a infor-
mace o zpracování osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – pořizování a zveřejňování fotografií
(v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 /
GDPR/)
Souhlasím, aby Regionální sport, z. s., v souvislosti s prezentací své činnosti, zpracovával osobní 
údaje výše uvedeného žáka pro následující účel:
Pořízení fotografií ve sportovním kroužku a jejich zveřejnění v tištěných materiálech poskyto-
vatele, v prostředí internetu na webových stránkách či sociálních sítích (Facebook, Instagram, 
Twitter apod.) poskytovatele nebo projektu Sport ve školách, a na webových stránkách 
a v brožurách dodavatele finanční dotace - Jihomoravského kraje, za účelem informování 
o konání kroužků, a to na dobu 10 let.
Potvrzuji, že v rámci Podmínek jsem od poskytovatele před podpisem tohoto souhlasu obdržel/a 
informace o zpracování osobních údajů.

V: Dne:

Zákonný zástupce

Zákonný zástupce


