
                                            
 

                                                    

Gym Dobřichovice z.s., IČ 04213602 ve spolupráci s Jojo Gym s.r.o., 5. května 1064, Dobřichovice 

 

pořádá 

Školení instruktorů sportovní gymnastiky a trenérů II. třídy 

sportovní gymnastiky žen 

Pro všechny gymnastické nadšence, kteří chtějí získat nejen kvalifikaci instruktora nebo trenéra II. třídy 

SG, ale také novou inspiraci. 

 

Místo konání: Dobřichovice, gymnastická hala Jojo Gym, 5. května 1064 

Termíny:   

 1. konzultace: 9. - 11. 9. 2022 

 2. konzultace: 7. – 9. 10. 2022 

 3. konzultace: 25. – 27. 11. 2022 

 4. konzultace distanční formou on-line (7 hodin), termín bude upřesněn. 

Cena: 7.400 Kč 

Odborný garant: Blanka Klabíková 

Podmínky: 

 dovršení 18 let 

 dokončené středoškolské vzdělání 

 Uchazeč o vzdělávací program trenér II. třídy musí mít splněnu kvalifikaci trenéra III. třídy SG 

platnou min. 1 rok a zároveň potvrzení mateřského oddílu o absolvování praxe min. 30 hod. 

 

Výstup:  

Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci (akreditace MSMT-1794/2021-2/60, MSMT-

1796/2021-2/61). 

Přihlášky:  

Přihlášky posílejte nejpozději do 31. 8. 2022 na e-mail recepce@jojogym.cz. Žádejte potvrzení o přijetí. 

Platby: 

Platbu proveďte na účet 4132611389/0800, VS 100 následujícím způsobem: 

 záloha 2000 Kč do 7 dnů od data potvrzení přijetí Vaší přihlášky 

 doplatek 5400 Kč nejpozději do 4. 9. 2022. 
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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  

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ II. TŘÍDY SGŽ A INSTRUKTORŮ GYMNASTIKY 

 

 

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

       

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Přihlašuji se na školení*: 

a) trenér II. třídy SGŽ                                     b) instruktor gymnastiky 

 

 

*označte, na kterou část se přihlašujete 

 

 

 

Strava ani noclehy nejsou v ceně školení. V případě zájmu o jejich zajištění přímo v objektu Jojo Gymu 

pište na gabriela@gymdobrichovice.cz. 
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Smluvní podmínky a storno poplatky: 

 

 Nebude-li záloha 2000,- Kč zaplacena v uvedeném termínu (do 7 dnů od přijetí přihlášky), považujeme 

Vaši přihlášku za bezpředmětnou a účast na školení bude nabídnuta dalšímu zájemci. 

 

 Zaplacená záloha je nevratná, lze ji však převést na jinou osobu. 

 

 Při zrušení účasti po 31. 8. 2022 se zaplacená částka nevrací, účast na školení je ale možné převést na jinou 

osobu. 

 

 Organizátor si vyhrazuje právo zrušit akci v případě nenaplnění kapacity. 

 

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  

 

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

Podpis  

 


