
 

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

 

pořádá 

Školení instruktorů sportovní gymnastiky a trenérů II. třídy 

sportovní gymnastiky 

Akreditace MŠMT 003/2018-50 

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

Termíny:   

 1. konzultace: 18. - 20. 9. 2020 

Tato 1. konzultace je téţ otevřeným praktickým seminářem, který lze absolvovat samostatně a 

mohou se ho zúčastnit i trenéři bez kvalifikace. Víkend je organizovaný jako gymnastický 

kemp, na který si kaţdý účastník můţe vzít s sebou dva své cvičence. Pokud bude z jednoho 

oddílu více účastníků, mohou si vzít z kapacitních důvodů dohromady 2 cvičence za oddíl. 

 2. konzultace: 23. – 25. 10. 2020 

 3. konzultace: 27. – 29. 11. 2020 

Cena:                      7.400 Kč za všechny 3 konzultace, 2.600 Kč pouze za praktický seminář 

Odborný garant:     B. Klabíková 

Školitelé:  H. Dvořáková, R. Řehořová, I. Křístelová, J. Krištofič, S. Kargalcov, P. Šádek, 

B.Ciglerová, M. Halounková                                

Pro koho je školení určeno:   

Pro všechny gymnastické nadšence, kteří chtějí získat nejen novou inspiraci, ale především kvalifikaci 

instruktora sportovní gymnastiky nebo trenéra II. třídy sportovní gymnastiky. 

Podmínkou je dovršení 18 let a dokončené středoškolské vzdělání. 

Uchazeč o II. trenérskou třídu musí mít splněnu kvalifikaci trenéra III. třídy SG. 

 

Přihlášky a platby:      

Přihlášky posílejte nejpozději do 4. 9. 2020 na e-mail recepce@jojogym.cz a v kopii na 

gym@gymdobrichovice.cz. Ţádejte potvrzení o přijetí přihlášky. 

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 11. 9. 2020. 

 

Cena nezahrnuje stravu a noclehy – je moţné zajistit přímo v objektu – kontaktujte nás na 

gabriela@jojogym.cz. 

mailto:recepce@jojogym.cz
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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 SGŢ A INSTRUKTORŮ GYMNASTIKY 

 

19. – 21. 9., 23. – 25. 10., 27. – 29. 11. 2020 

 

 

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

       

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Přihlašuji se na školení*: 

 

a) trenér II. třídy SGŢ, b) instruktor gymnastiky, c) pouze na 1. praktickou konzultaci 

 

 

 

*označte, na kterou část se přihlašujete 

 

 

 

 



Smluvní podmínky a storno poplatky: 

 

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

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 4. 9. 2020 se zaplacená částka nevrací, účast na školení je ale moţné převést na 

jinou osobu. 

 

 

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. ,jakoţto správce, zpracovával a uchovával mé osobní údaje obsaţené v přihlášce. 

Tyto osobní údaje budou vyuţity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění 

školení za účelem poskytnutí relevantních sluţeb.  

2) Gym Dobřichovice, z.s., jakoţto správce, uchovával a vyuţíval 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 ţádné třetí osobě a budou vyuţívány jen a pouze v nezbytně nutných případech.  

3) fotografie a videa ze školení byly pouţity jako součásti propagačních materiálů Gym Dobřichovice, z.s. a 

k prezentaci na webu a sociálních sítích. 

Jsem si vědom(a) toho, ţe 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 (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 přítomny na tréninkových 

kempech během  1. konzultace. 


