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Přihláška 

Vyplněním a podepsáním přihlášky, se stáváte členem v zapsaném spolku. (Registraci lze později zrušit) 

Jméno a příjmení cvičícího: 

    Jméno a příjmení rodiče: 

   Adresa trvalého bydliště: 

        Datum narození / věk:  

                                      Email: 

                                  Telefon: 

Zdravotní indispozice cvičícího: (astma, onemocnění srdce, alergie, úrazy, postižení, nemoci) – 

uveďte všechno, co by měl trenér při plánování tréninků a při následném tréninku zohlednit!) 

1)* 

2)* 
(*pokud nejsou žádné indispozice, řádek prosím proškrtněte!) 

⃝ SOUHLASÍM ⃝ NESOUHLASÍM – cvičící písemně povoluje výše uvedené instituci, pořizovat během tréninků 

zvukové, audiovizuální i jiné záznamy. Tyto záznamy, výše uvedená osoba poskytuje dobrovolně a bezúplatně, 

tedy bez nároku na honorář a to výše uvedené organizaci za účelem zveřejněním na letácích, webech, 

webových albech, sociálních sítích a i jiných prostředcích sdílení a propagace. Souhlas lze později kdykoliv 

odvolat, bez zpětné účinnosti. 

⃝ SOUHLASÍM ⃝ NESOUHLASÍM – s tím, aby mi výše uvedená organizace na můj, výše uvedený email, posílala 

informace o dění ve spolku, o svých aktivitách a akcích, slevách a i jiné informace ohledně aktivit spolku. 

Souhlas lze později kdykoliv odvolat, bez zpětné účinnosti. 

 

⃝ SOUHLASÍM ⃝ NESOUHLASÍM  ⃝ NETÝKÁ SE MĚ – jako zákonný zástupce výše uvedené osoby s tím, aby osoba 

do 18let navštěvovala cvičení sebeobrany (kurzy, školení, kempy, jedno i vícedenní akce apod.) Potvrzuji, že 

má dítě/osoba připojištění na sport. Potvrzuji, že dítě může bez doprovodu cvičení navštěvovat, stejně tak 

může bez doprovodu cvičení po ukončení opouštět. Souhlasím s tím, že dítě může být foceno, natáčeno a že 

takto získané materiály mohou být použity školou pro propagační účely na webu, letácích, sociálních sítích, 

reklamách a jiných prostředcích a mediích. Jsem si vědom/a všech rizik, které mohou cvičením úpolů vzniknout 

a prohlašuji, že nebudu po organizaci požadovat odškodnění na zdraví, či majetku. Zákonný zástupce 

prohlašuje, že je nezletilí plně zdravotně způsobilý ke cvičení sebeobrany a úpolů. (toto prohlášení nahrazuje 

lékařskou zprávu) 

 

I. 

Výše podepsaný (dále zájemce) o cvičení, si tímto písemně a závazně objednává výuku sebeobrany (respektive jeho zákonný 

zástupce), nebo sebeobranných dovedností, v zapsaném spolku - Škola bojových umění a sebeobrany Břeclav, U Splavu 2867/1, Břeclav, 

690 02, IČO:226 095 21. Pokud je zájemce nezletilý, musí jeho zákonný zástupce vyplnit odstavec s piktogramem dětí. 

II. 

Zájemce (respektive jeho zákonný zástupce) měl možnost s trenérem prodiskutovat a zohlednit podmínky, které škola na své 

žáky klade v rámci trénování a s těmito podmínkami plně souhlasí. Škola může výuku ukončit-vypovědět kdykoliv, avšak je povinna vrátit 

poskytnuté prostředky, který nebyly ještě využity. Při ukončení cvičení ze strany zájemce, nevzniká nárok na náhradu zbylých 

neodcvičených tréninků. Storno při zaplacení a nenastoupení je 100%. 

III. 

Zájemce je řádně připojištěn, je si vědom rizik vyplívajících z nácviku úpolových disciplín a tímto výslovně prohlašuje, že nebude 

požadovat za případné poškození jeho zdraví, či majetku, které vzniklo v souvislosti s jeho účastí na cvičení, žádné finanční, ani jiné 

kompenzace. Zájemce cvičí jen a pouze na vlastní riziko. Za děti odpovídají vždy a pouze rodiče (zákonní zástupci). 

 

 

 

 
Přihláška obsahuje 2 strany. 

 WWW.SEBEOBRANABRECLAV.CZ  

 

http://www.sebeobranabreclav.cz/
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IV. 

Zájemce (u nezletilého jeho zákonný zástupce) je povinen do tohoto formuláře, blíže do bodu „zdravotní indispozice cvičícího“ 

uvést pravdivě všechny skutečnosti, ohledně jeho zdravotního stavu, kterými trpí, nebo by v souvislosti s cvičením úpolových disciplín trpět 

mohl a o kterých vědět mohl, nebo měl. Toto prohlášení nahrazuje lékařskou zprávu. 

V. 

Zájemce (u nezletilého jeho zákonný zástupce) bere na vědomí, že platba za cvičení soukromých lekcí, vyjma 1. ukázkového tréninku, musí 

být souhrnně za všechny tréninky zaplacena nejpozději 7dní před zahájením cvičení. V opačném případě nebude cvičení uskutečněno, bez 

nároku na náhradu. V případě hromadného cvičení, platí cvičící vždy před zahájením akce, také nejpozději 7dní před datem zahájení. Účast 

na cvičení není vynutitelná a to ani přes provedenou rezervaci. Rezervace může být stornována ze strany školy bez uvedení důvodu. 

VI. 

Pokud se již zaplacené cvičení neuskuteční ze strany Školy bojových umění a sebeobrany Břeclav, cvičení se nahradí v dalším běžném 

termínu domluveného cvičení. Pokud se zájemce na trénink nedostaví, jeho hodina propadá v plné výši a nevzniká mu nárok na 

odškodnění. Peníze za již zaplacené lekce nelze vrátit. I předem (telefonicky, ústně, emailem, sms zprávou, chatem) zrušená lekce, se bere, 

jako že se zájemce nedostavil. Pokud se zájemce nedostaví do 10minut od začátku lekce na určené místo, má se za to, že se nedostavil a 

cvičení je zrušeno, nebo je tělocvična (sál) poskytnuta jinému klientovi, v případě hromadných cvičení hodina cvičícímu, který se nedostavil, 

propadá. 

VII. 

Hromadné akce, jsou pořádány pouze v případě, že se kompletně rezervuje, přihlásí a zaplatí nejméně 7dní předem dostatečný počet 

osob. Kolik osob je dostatečný počet, se určí vždy při vytváření dané akce a informace o minimálním počtu je součástí rezervace, letáku, na 

sociálních sítích apod. Pokud se akce neuskuteční z důvodu nenaplnění minimální kapacity, jsou peníze vráceny stejnou cestou, jako byly 

přijaty a to bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 14dní v sídle spolku, nebo předem, po domluvě, na kterémkoliv tréninku naší školy.  

VIII. 

Cvičící, je povinen se dostavit na danou lekci, či kurz, s časovým předstihem nejlépe 15minut. Stejně tak je cvičící povinen opustit po 

skončení dané lekce, kurzu, prostory, ve kterých je výuka uskutečňována, do 15minut. V případě nedodržení tohoto ustanovení může být 

naúčtována další cvičební hodina ze strany majitele prostoru – haly. 

IX. 

Zájemce tímto podává písemný souhlas se zpracováním osobních údajů, dle zákč.101/2000Sb. (Zákon na ochranu osobních údajů) a 

směrnice Evropské unie č.2016/679 tzv. GDPR (General data protection regulation) 

X. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze nepřijmout, nebo lze i později zpětně vypovědět a to doporučeným dopisem k rukám školy. 

Jelikož je však získání údajů o osobě vázáno na poskytnutí služeb, bude dnem doručení výpovědi, nebo dnem odmítnutí souhlasu na 

tréninku taktéž ukončen vztah mezi školou a zájemcem, neboť údaje jako jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, telefon, email, 

zdravotní údaje cvičícího a obsah cvičení (lekcí, kempu, kurzu, školení) je potřebný pro tvorbu cvičebního plánu tak, aby na sebe lekce 

navazovaly, aby bylo možno v případě změny tréninku zájemce kontaktovat a aby mu byl vypracován plán, dle jeho zdravotního stavu a aby 

mohl být ověřen věk cvičícího. V případě odmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů, se cvičení ruší bez možnosti náhrady, neboť 

zájemce se měl možnost předem o udělení souhlasu rozmyslet. 

XI. 

Osobní údaje dle bodu VII. této přihlášky, jsou zpracovávány (přijímány, užívány, kontrolovány a mazány) správcem osobních údajů. 

Správcem osobních údajů ve spolku je Petr Čapka, předseda spolku. 

XII. 

Získávané údaje jsou minimalizovány na potřebné minimum tak, aby nedocházelo k získávání více informací, než je potřeba pro daný kurz, 

cvičení, školení, kemp, nebo lekce sebeobrany. 

XIII. 

Údaje jsou evidovány výhradně elektronicky a tato data jsou zálohována na šifrovaných cloudových úložištích společnosti GOOGLE. Údaje 

nejsou a nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma písemných žádostí orgánů činných v trestním řízení (policie, úřady, soudy apod.) 

XIV. 

Osobní údaje uchováváme od udělení souhlasu neomezenou dobu, vzhledem k tomu, že zájemce může kurz (cvičení, školení, kemp apod.) 

navštívit v budoucnu opakovaně a bude nutno zjistit z jeho historie, co cvičil, jak dlouho cvičil, který trenér trénink vedl, jaké jsou zdravotní 

problémy z minulosti a na toto zjištění navázat další lekce. Pokud si cvičící nepřeje, abychom tyto údaje ukládaly i po ukončení kurzu, musí 

toto písemně doporučeně oznámit spolku. Údaje jako (obsah cvičení, zdravotní indispozice, email, telefon) budou posléze zničeny, nebo 

smazány z online úložišť, nicméně údaje jako jméno, příjmení, adresa bydliště a datum narození, budou uchovány pro případnou žádost 

orgánů činných v trestním řízení 

 
 

 

 

 

 

Za Školu bojových umění a sebeobrany Břeclav, z.s.                                                          jméno, příjmení a podpis zájemce 

                                     (u nezletilého zákonný zástupce) Přihláška obsahuje 2 strany. 

 WWW.SEBEOBRANABRECLAV.CZ  

 

http://www.sebeobranabreclav.cz/

