Gym Dobřichovice z.s., Jabloňová 946, Dobřichovice a Jojo Gym s.r.o., 5. května 1064, Dobřichovice
pořádají

Praktický seminář sportovní gymnastiky žen pro trenéry a závodnice
Akreditace MŠMT 003/2018-50
Místo konání: Dobřichovice, gymnastická hala Jojo Gym, 5. května 1064

1. Termín:
29. – 31. 10. 2021, pátek 17:00 – neděle 17:00

2. Popis akce:
Praktický „refresh“ seminář je otevřený pro zájemce s trenérskou kvalifikací i bez kvalifikace. Je organizovaný
jako gymnastický tréninkový kemp pro trenéry a jejich svěřence za účasti odborného vedení zkušených
lektorů. Každý dospělý účastník si s sebou může vzít dvě závodnice.
Odborné vedení zajišťují lektoři: H. Dvořáková, I. Křístelová, S. Kargalcev, B. Klabíková, R. Řehořová.
K dispozici jsou tři speciálně vybavené gymnastické tělocvičny.
Podrobný program bude účastníkům zaslán po uzávěrce přihlášek.

3. Cena: 2.600 Kč
Uvedená cena zahrnuje program pro jednoho trenéra a dvě závodnice.
Cena nezahrnuje stravu a noclehy, obojí je možné zajistit přímo v objektu, cena noclehu v tělocvičně 100 Kč.
V případě zájmu pište na: gabriela@jojogym.cz.

4. Přihlášky a platby:
Přihlášky a platby posílejte do 15. 10. 2021.
Přihlášky na e-mail recepce@jojogym.cz a v kopii na gym@gymdobrichovice.cz. Žádejte potvrzení o přijetí
přihlášky.
Platbu proveďte na účet 4132611389/0800, VS 100, do poznámky jméno účastníka semináře.
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Gym Dobřichovice, z.s., IČ 04213602, Jabloňová 946, 252 29 Dobřichovice
Jojo Gym s.r.o., 5. května 1064, Dobřichovice

PŘIHLÁŠKA
PRAKTICKÝ SEMINÁŘ SPORTOVNÍ GYMNASTIKY ŽEN PRO TRENÉRY A ZÁVODNICE

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

Adresa: ………………………………………………………………..………………………………………………….…………………………..……

E-mail: …………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..…..

Telefon: ………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…….

Oddíl, klub: …………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…….

Fakturační údaje (adresa, IČO, DIČ) v případě, že budete chtít vystavit fakturu:

….…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….….

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

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

Za nezletilé děti zodpovídá po celou dobu pobytu jejich doprovázející trenér.
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Smluvní podmínky a storno poplatky:

 Při zrušení účasti po 15. 10. 2021 se zaplacená částka nevrací, účast na semináři je ale možné převést na jinou
osobu.

 Organizátor si vyhrazuje právo zrušení akce v případě malého počtu zájemců.

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka školení*
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů, souhlasím s tím, aby:
1) Gym Dobřichovice, z.s., jakožto správce, zpracovával a uchovával mé osobní údaje obsažené v přihlášce. Tyto osobní
údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění školení za účelem
poskytnutí relevantních služeb.
2) Gym Dobřichovice, z.s., jakožto správce, uchovával a využíval tyto mé údaje v délce nezbytně nutné, minimálně však
po dobu dvou let – archivace údajů. Následně budou údaje smazány a skartovány. Tyto údaje nebudou poskytovány
žádné třetí osobě a budou využívány jen a pouze v nezbytně nutných případech.
3) fotografie a videa ze školení byly použity jako součásti propagačních materiálů Gym Dobřichovice, z.s. a k prezentaci
na webu a sociálních sítích.
Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu s GDPR, je dobrovolný a jsem
oprávněn(a) jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně na adresu Gym Dobřichovice, z.s.

V…………………….…………………..……………………

Dne ……………………...…………………………………….

………………………………………………………..………
Jméno a příjmení dospělého účastníka

………..……………………………………..…………………
Podpis

………………………………………………………..………
Jméno a příjmení dítěte

………..……………………………………..…………………
Podpis zákonného zástupce

………………………………………………………..………
Jméno a příjmení dítěte

………..……………………………………..…………………
Podpis zákonného zástupce

*Tento souhlas je vyžadován též od zákonných zástupců nezletilých dětí, které budou přítomny na tréninkových
kempech.
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