Gym Dobřichovice z.s., Jojo Gym s.r.o., 5. května 1064, Dobřichovice

________________________________________________________

Praktický seminář pro trenéry sportovní gymnastiky
Termín: 1. – 3. 11. 2019
Místo: gymnastická hala Jojo Gym, 5. května 1064, Dobřichovice

Program: Praktický seminář pro trenéry SG žen je koncipován jako tréninkový kemp, na který si
každý účastník s sebou může vzít dva své svěřence.
Seminář je určen pro trenéry s kvalifikací i bez kvalifikace, podmínkou účasti je pouze dovršení 18
let. Seminář je součástí školení trenérů SGŽ II. třídy jako jedna z jeho konzultací. Trenéři s hotovou
kvalifikací mohou seminář využít jako opakovací refresh kurz.
(Uzávěrka přihlášek na kompletní školení již proběhla, případní zájemci pište též na
gabriela@gymdobrichovice.cz.)

Lektoři: Ivana Křístelová, Hana Dvořáková, Jaroslav Rejnart, Blanka Klabíková.
Odborný garant: Blanka Klabíková

Cena: 2.600,- Kč
Cena nezahrnuje ubytování ani stravu – obojí je možné si předem zajistit přímo v objektu.

Přihlášky: do 14. 10. 2019 na gabriela@gymdobrichovice.cz.

Platba: převodem na účet 4132611389/0800, VS 100, nejpozději do 14. 10. 2019.

Gym Dobřichovice, z.s., IČ 04213602, se sídlem Jabloňová 946, 252 29 Dobřichovice

PŘIHLÁŠKA
na praktický seminář pro trenéry sportovní gymnastiky
Místo konání: Dobřichovice, Jojo Gym, 5. května 1064
Termín: 1. – 3. 11. 2019
Cena: 2600,- Kč

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

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

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

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

Oddíl: ………………………………………………………………………………………..……..

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

Přihlášku zašlete na e-mail gabriela@gymdobrichovice.cz, žádejte potvrzení o přijetí e-mailu.
Uzávěrka je 14. 10. 2019.

Platbu proveďte převodem na účet 4132611389/0800, VS 100.

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.

………………………………………………………………………………………………..…….
Jméno a příjmení (u nezletilých jméno a příjmení zákonného zástupce)

……………………………………………………………………………………………….….….
Podpis (u nezletilých podpis zákonného zástupce)

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

