
LETNÍ SPORTOVNÍ KURZY S PLAVÁNÍM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín: 11. - 15. 7. 2022, 25. – 29. 7. 2022 nebo 1. – 5. 8. 2022 

Neplavci od 7 let plavou s trenérem na krajní dráze a děti se zvládnutými základy plavání v běžné dráze  

• sraz dětí 7:50 v hale 25m bazénu Tesla Brno, Halasovo nám. 826/7, 638 00, Brno – Lesná  

• sportoviště: bazén, sportovní hala, gymnastický sál s tatami a další 

• cca 10:15 svačina a ve 12:00 oběd (může se měnit v závislosti na programu) 

• 16:00 ukončení programu 

• program kurzu je uzpůsoben věkové skupině 7 až 14 let 

• součástí programu jsou sportovní aktivity, základy míčových her, základy lehké atletiky, zdravé cvičení, 

všemožné obratnostní a postřehové hry 

• v rámci programu je zajištěn minigolf a v pátek odpoledne opékání špekáčků 

• pro děti je po celou dobu zajištěn pitný režim, dopolední svačina a oběd 

• cena za týdenní příměstský tábor je 2 500 Kč 

• cena zahrnuje svačiny, oběd pitný režim a sportovní láhev na pití, drobné věcné ceny, veškeré vstupy na 

sportoviště, minigolf a páteční táborák ve sportovním areálu Komín 

• na kurzech budou dodržována všechna platná hygienická opatření 

➢ přihlášku prosím vyplňte a oskenovanou zašlete na e-mail info@plavanikrokodyl.cz 

➢ platba bude převodem – informace k platbě zašleme na uvedený mail po přijetí dítěte na kurz 

➢ uhrazení částky za kurz prosíme nejpozději týden před začátkem kurzu  

Tábory vede Mgr. Tadeáš Muzikant s vyškoleným týmem trenérů a cvičitelů. 

Kapacita táborů je omezena! 



P Ř I H L Á Š K A  

Jméno a příjmení: ___________________________________________________________________________ 

Datum narození: ______________________   Rodné číslo: __________________________________________ 

Bydliště: __________________________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________    E-mail: ______________________________________________ 

Zatrhněte prosím křížkem kurz, kterého se chcete účastnit a jakou plaveckou úroveň dítě ovládá: 

Termín 11. - 15. července 2022 25. – 29. července 2022 1. – 5. srpna 2022 

25m bazén    

 

Alergie dítěte: _____________________________________________ 

Rodiče zodpovídají za zdravotní stav svého dítěte a za jeho způsobilost k tréninku. Rodiče souhlasí se 

všeobecnými podmínkami letního kurzu. 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 

„Nařízení“) 

 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Klub plavecké školy Krokodýl Brno, z.s. a TJ 

TESLA BRNO z.s. (dále jen Správce) moje fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky, telefonní číslo, e-

mail, rodné číslo, informaci o platné zdravotní prohlídce za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, 

letácích, médiích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), 

prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech,, vedení evidence členské základny a s tím 

souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění, apod.), naplnění vyhlášky 391/2013 Sb. o 

zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. 

 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, 

kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). 

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

Českému svazu plaveckých sportů, dále jen ČSPS, Světové plavecké federaci (FINA) a evropské plavecké federaci 

(LEN) zastřešující činnost ČSPS, Českému olympijskému výboru, z.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha, 

České unii sportu, z.s., příslušným orgánům státní správy a samosprávy. 

 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 

mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), na výmaz 

osobních údajů bez zbytečného odkladu, podle čl. 17 Nařízení, na omezení zpracování osobních údajů v případech dle 

čl. 18 Nařízení, na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, odvolat tento Souhlas podle čl. 7 

odst. 3 Nařízení, podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým 

vlastnoručním podpisem. 

 

V Brně dne 1.7.2022 

 

Podpis 

         (u nezletilých podpis zákonného zástupce) 

Neplavec   Plavec   Pokročilý plavec  


