
 

 

ZÁVODNÍ PLAVÁNÍ ZLÍNSKÉHO PLAVECKÉHO KLUBU 
 

Závodní plavání na 50m bazéně /šířky/ pro vybrané sportovně nadané děti  

 

• pro děti s dobře zvládnutými základy plavání tří plaveckých způsobů (znak, prsa, kraul), které chtějí dále 

rozvíjet své sportovní a plavecké schopnosti 

• trénink všech plaveckých způsobů – kraul, znak, prsa, motýlek 

• zdokonalování plavecké techniky všech plaveckých způsobů, plavání s ploutvemi  

• nácvik skoků do vody, startů a obrátek 

• účast na plaveckých závodech ve svých ročníkových kategoriích 

• plavecký výcvik probíhá každý den od pondělí do pátku, vždy od 17:00 do 18:00 hod. 

• účast na tréninku minimálně 3x týdně, ideálně podle možností každého účastníka až 

5x týdně, tedy každodenně 

• děti absolvují stejný rozsah tréninku jako děti ve 4. sportovní třídě na 1. ZŠ Emila Zátopka 

• celoroční členský příspěvek 4 800 Kč, půlroční členský příspěvek je 2800 Kč  

• v případě udržení pravidelné průměrné docházky minimálně 3xtýdně se snižuje členský příspěvek na 2400 Kč 

za pololetí 

 
ZAČÁTEK TRÉNINKŮ V TÝDNU OD 6. ZÁŘÍ 2021 

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK UHRAĎTE PROSÍM NEJPOZDĚJI DO 18. ZÁŘÍ 2021 

 

• číslo účtu 2100159683/2010 variabilní symbol /rodné číslo dítěte/  

• při zahájení obdržíte kartičku se jménem dítěte pro vstup na bazén 

Trenérem dětí v sekci závodního plavání je Bc. Zdeněk Vaněčka.  

 

 

 

 

V případě dotazů se prosím obracejte na  

trenéra závodního plavání Bc. Zdeňka Vaněčku, tel. 603 795 687 

nebo na 

předsedu Zlínského plaveckého klubu RNDr. Aleše Macka, tel. 777 747 888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P Ř I H L Á Š K A  

Jméno a příjmení: __________________________________________________________________________ 

Datum narození: _____________________________              Rodné číslo: _____________________________ 

Bydliště: ________________________________________    Škola, třída: _____________________________ 

Telefon: ____________________________   E-mail: ____________________________________________ 

 

Zatrhněte prosím křížkem dny, ve kterých se chcete účastnit tréninků: 

Den Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

17:00 – 18:00   50 m      
 

Rodiče zodpovídají za zdravotní stav svého dítěte a za jeho způsobilost k tréninku.  

 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 

„Nařízení“) 

 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Zlínský plavecký klub (dale jen Správce) moje 

fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky, telefonní číslo, e-mail, rodné číslo, informaci o platné 

zdravotní prohlídce za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích, médiích), prezentace na 

webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a 

dalších informačních materiálech,, vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o 

dotace, vyřizování pojištění, apod.), naplnění vyhlášky 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a 

sportu. 

 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po 

tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). 

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

Českému svazu plaveckých sportů, dále jen ČSPS, 

Světové plavecké federaci (FINA) a evropské plavecké federaci (LEN) zastřešující činnost ČSPS 

Českému olympijskému výboru, z.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 

České unii sportu, z.s. 

příslušným orgánům státní správy a samosprávy. 

 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 

mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), 

požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 

na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, podle čl. 17 Nařízení, 

na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 

na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 

odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, 

podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji 

mým vlastnoručním podpisem. 

 

Ve Zlíně dne 

 

                  podpis 

                                                                                                  (u nezletilých podpis zákonného zástupce) 


