
FitKids 

FitKids – Tomáš Sova, zapsaný se sídlem 
Spojovací 3316/4, 466 02 Jablonec nad Nisou
zapsaný na živnostenském úřadě v Janlonci nad    
Nisou. 

IČ  03528821

 PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, LIBEREC  
 TERMÍN :        ___.___.2019                                                   

 Údaje účastníka kurzu

 Jméno     Příjmení   

 Datum narození  

 Adresa

 Ulice a č.p.  

           PSČ    Obec   

 

Zdravotní omezení, alegie 

 Údaje zákonného zástupce (rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za dítě)

 Jméno     Příjmení   

 

 Adresa (pouze neshoduje-li se s adresou účastníka)

 Ulice a č.p.  

           PSČ    Obec   

 Telefon                     

 E-mail  
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Informace k platbě za tábor
Záloha platby za kurz ve výši 2000,- Kč musí být uhrazena nejpozději do 3 dnů od 
odevzdání přihlášky, doplatek ve výši 1.900,- plus případné půjčovné pak nejpozději do 
zahájení tábora. na č. Účtu 836 621 1001 / 5500 vedený u Raiffeisenbank Jablonec nad 
Nisou. Je možnost také se individuálně dohodnout na formě doplatku. 
Cena zahrnuje kompletní program a pojištění proti poškození cizí věci. 
Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, text „PMT - jméno a příjmení dítěte“

 5-ti denní tábor

Možnost pouze jednotlivých dní  900,- Kč / Den  
Zde vyplňte datum jednotlivých dní, o které máte zájem : 

Stornopoplatky

V případě odmítnutí jakéhokoli nabízeného termínu ze strany rodičů účtujeme 
stornopoplatek ve výši 100% z celkové ceny. 
V případě nevčasného doplacení kurzu účtujeme stornopoplatek ve výši 60% z celkové
ceny.
V případě nenastoupení nebo onemocnění  během  kurzu účtujeme stornopoplatek ve 
výši 100% z celkové ceny.
Nabízíme možnost náhradních termínů.
Pokud žádný nabízený náhradní termín od FitKids nebude vyhovovat účastníkům, je
možnost se domluvit o využití na jiném produktu FitKids v průběhu 2 kalendářních 
let. 
Zaplacený kurz je také „přenosný“ můžete přeprodat jinému zájemci. 
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Sdělení organizátora tábora

Vážení rodiče, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali přihlášením Vašeho
dítěte na týdenní (pětidenní) příměstský tábor FitKids. 

Děti musí mít své vybavení,  přílbu, kolo a chrániče, lahev na pití atd., vše označené
jménem. Máte-li zájem o zapůjčení vybavení od nás,  kontaktujte nás před zaplacením
zálohy. 

Organizátor poskytuje účastníkům stravu energeticky odpovídající náplni a náročnosti
programu. Pokud rodič či zákonný zástupce požaduje jakékoliv změny (vlastní strava,
vyžádání malých porcí apod.), organizátor tábora se zříká zodpovědnosti za jakékoliv
zdravotní následky plynoucí z nedostatečného či nevhodného stravování a neodpovídá
ani  za  zdravotní  nezávadnost  pokrmů  donesených  rodiči  či  zákonnými  zástupci
účastníka  tábora.   Vzhledem k  plánování  táborů  litujeme,  ale  nemůžeme zohlednit
odchylky ve stravovacím režimu v ceně tábora.

V  případě  nevyhovujícího  technického  stavu  vlastního  kola  (např.  ostré  koncovky,
košíčky na řidítkách apod., které by mohly v případě pádu nebo jinak ohrozit zdraví či
bezpečnost  samotného  účastníka  tábora  nebo  dalších  osob)  organizátor  tábora
upozorní rodiče či zákonné zástupce na zjištěnou skutečnost. Pokud nebudou závady
na jízdním kole odstraněny a jízdní kolo bude s vědomím rodiče či zákonného zástupce
účastníkem  tábora  používáno,  organizátor  nenese  odpovědnost  za  úrazy  a  škody
zaviněné takovými závadami. Organizátor v případě, že to bude možné, tyto závady na
přání a náklady rodiče či zákonného zástupce odstraní či  případně chybějící vybavení
doplní, to však vždy po předchozí konzultaci. Orientačně se jedná obvykle o částky do
150,- Kč. 

V případě odvolání před doplacením kurzu účtujeme stornopoplatek ve výši 100% z
celkové ceny půjčovného.

Půjčovné  kompletního vybavení (přilba, kolo, chrániče)  1000,- Kč na celý kurz

jen kolo                                                      900,- Kč na celý kurz

jen přilba                                                     100,- Kč na celý kurz

jen chrániče                                                         100,- Kč na celý kurz   

Všichni  účastníci  tábora  jsou  povinni  dbát  pokynů  instruktorů  FitKids  nebo  jimi
pověřených osob, dodržovat pravidla bezpečnosti a dbát na ochranu zdraví po celou
dobu průběhu kurzu. 

Pokud  má  Vaše  dítě  jakékoli  zdravotní  omezení,  neprodleně  nás  o  tom,  prosíme,
informujte. Naším společným zájmem je ochrana zdraví Vašich dětí. 

Nedoporučujeme dávat dětem na kurz s sebou cennosti, hodnotnější elektroniku (např.
mobilní  telefony  a  tablety)  a  větší  finanční  obnosy,  nepřebíráme  za  tyto  věci
zodpovědnost.  
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  Zavazuji se přivádět dítě k odjezdu na kurz včas a v dobrém zdravotním stavu.

 Chci být informován o akcích a nabídkách FitKids.

  Pro potřeby zapůjčení cyklistického vybavení
  
  Chci zapůjčit:   kolo    chrániče     přilbu

  V případě zápůjčky kola uveďte prosím 
  výšku dítěte v cm:      

  V případě zápůjčky přílby uveďte prosím
  obvod hlavy dítěte kolem čela v cm:   

Podpis a datum zákonného zástupce
 V případě elektronického podpisu se za vyslovený souhlas/podpis 
  považuje začátek účasti na programu/činnosti kurzu.
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Kapacita táborů je vzhledem ke kapacitě klubovny omezena.

Cena standardního pětidenního tábora je 3.700 Kč pro jablonecké a 3.900 Kč Kč pro liberecké. V ceně našeho 

příměstského tábora je zahrnut program pod vedením zkušených instruktorů v odpovídajícím počtu, teplý oběd a dvě 

studené svačiny (dopolení a odpolední), vstupy (například do bazénu + tělocvičny) při nepřízni počasí, využití klubovny 

jako zázemí, pitný režim a pojištění proti poškození cizí věci. Podmínkou účasti na cyklistické a inline části je použití 

ochranné přilby a chráničů loktů a kolen. Pokud nedisponujete těmito ochrannými pomůckami, rádi Vám je za mírný 

příplatek zapůjčíme.

Doplňující informace k příměstskému táboru:
Adresa: Palackého 4627/30A Jablonec nad Nisou, Obchodní centrum U Kapličky, Mšeno
Liberec nástupní místo : Autobusová zastávka u obchodního centra Globus. ( na konci parkoviště před obchodním 
centrem kde je konečná stanice linky autobusu  600GLOBUS) 
07:30-08:30   Příchod dětí (volná zábava a hry)
08:30-10:00   Dopolední sekce sportu
10:00-10:30   Svačina
10:30-12:15   Druhá sekce sportu
12:15-13:30   Oběd a pauza po jídle
13:30-15:15   Odpolední program
15:15-15:30   Svačina
15:30-16:15   Druhá část odpoledního programu
16:15-16:30   Odchod dětí domů ( návrat na konečnou stanici linky autobusu  600GLOBUS) 
Kola a in-line brusle přivezte v pondělí a můžete si je u nás uschovat po celý kurz, stejně tak tašku s náhradním 
oblečením, plavky a ručník.
S sebou každý den batůžek, uzavíratelnou lahev s možností doplnit obsah a bundu (větrovku).
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FitKids z.s. 

FitKids, zapsaný spolek se sídlem 
Spojovací 3316/4, 466 02 Jablonec nad Nisou
zapsaný v rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou L 9282

IČ  03528821

Souhlas se zpracováním  osobních údajů včetně poučení.

Já níže podepsaný /á (zákonný zástupce)

Jméno a příjmení

Narozen/a

Bytem

(dále jen „ Subjekt údajů“)

uděluji tímto společnosti Fitkids z.s.,se sídlem Spojovací 4 ,Jablonec nad Nisou, IČO : 0352881
 dále jen(Správce)souhlas se zpracováním osobních údajů mého syna /dcery a to za níže uvedených 
podmínek:

Jméno a příjmení

Narozen/a

Bytem

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

              a) Kontaktní udaje zákonného zástupce – jméno ,příjmení ,trvalá adresa,doručovací adresa,
                   telefon,e-mail.
              b) Fotografie a videa v rámci běžných činností dítěte ve sportovních programech Správce 
              c) Fotografie a  videa zákonného zástupce dítěte – pořízené v rámci společných aktivit        

     Správce a zákonného zástupce.
2. Účelem zpracování osobních  je :

ANO - Ne* Kontaktní údaje zákonného zástupce budou zpracovávány pro potřeby Správce 
se zákonným zástupcem související s činností správce. 

ANO - Ne* Fotografie a videa dítěte a zákonného zástupce pro použití při propagaci 
Správce a plnění jeho smluvně partnerských povinností.

ANO - Ne* Fotografie a videa dítěte budou použita k prezentaci Správce na webu a dalších 
sociálních sítích .
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ANO-NE Fotografie a videa dítěte a zákonného zástupce dítěte z akcí Správce budou dány k 
dispozici účastníkům této akce a jejich zákonným zástupcům

ANO je vyjádření k SOUHLASU se zpracováním osobních údajů pro uvedený účel.
NE je vyjádření k NESOUHLASU se zpracováním osobních údajů pro uvedený účel zpracování.

3. Doba zpracování osobních údajů je:
Osobní údaje dítěte a jeho zákonného zástupce budou zpracovány po dobu 2 let .
4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím třetím osobám:

Zpracovávané osobní údaje uvedené v bodě 1. tohoto souhlasu nebudou poskytnuty žádným třetím 
stranám, s výjimkou třetích stran uvedených v bodě 2. tohoto souhlasu.
** Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále 
jen,,Nařízení‘‘), informuje, že:

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše 
uvedených podmínek.
Důvod poskytnutí údajů Subjektu údajů je uveden v části 2. ,,Účelem zpracování osobních údajů 
je‘‘.  Bez souhlasu Subjektu údajů se zpracováním osobních údajů není možno ze strany Správce 
naplnit předmět účelu zpracování osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování 
ani k profilování.
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů – Tomáš Sova předseda spolku
Správce neurčil zástupce pro plnění povinnosti ve smyslu Nařízení.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci, 
nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo 
požadovat od Správce přístup ke svým osobních údajů, postupuje v rozporu s Natřením.
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů**, 
že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.

V_________________________________             dne__________________________________

                                                                                            ______________________________
                                                                                       Podpis Subjektů údajů- zákonného zástupce
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