
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA  
do výukového programu 

BRUSLIČKA – školka bruslení, 

 pro děti od 4 do 8 let (ročníky 2019 – 2015)  

v termínu: 01/2023–03/2023 

Cena výukového programu 01–03/2023: 900,-Kč 
 

Příjmení, jméno:…………………………………………………………….. 

Trvalé bydliště:……………………………………………………………… 

Datum narození:…………………………………………………………….. 

Rodné číslo:…………………………………………………………………. 

Státní občanství:…………………………………………………………….. 

Příjmení a jméno zákonného zástupce:……………………………………... 

Telefon zákonného zástupce:……………………………………………….. 

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

 

Pravidla Výukového programu 
 

Účastníci programu se zavazují: 
- dodržovat bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni při zahájení výuky  

- přezouvat a převlékat se ve vyhrazených prostorách  

- respektovat a dodržovat pokyny a nařízení trenérů a výukových instruktorů 
 

Zákonný zástupce účastníka programu se zavazují: 
- v případě nemoci, nebo nepřítomnosti omluvit dítě telefonicky, nebo emailem  

- informovat trenéry o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích účastníka programu, nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohli mít vliv na průběh výukového programu 

- respektovat a dodržovat pokyny a nařízení trenérů a výukových instruktorů 

- zabezpečit příchod a odchod účastníka výukového programu do výuky 

- uhradit finanční úplatu za výukový program na bankovní účet HOKEJ U.O. – číslo účtu: 210083617/0300 

- v případě účasti zákonného zástupce jako doprovod na ledové ploše v průběhu výuky, nese tento za své konání 

právní odpovědnost, účastní se výuky na vlastní nebezpečí a je povinen respektovat nařízení výukových instruktorů. 
 

Zákonný zástupce účastníka programu čestně prohlašuje: 
- že je účastník (dítě) zdravotně způsobilý účastnit se výukového programu 

 

 

Souhlasím s tím, aby náš syn/dcera navštěvoval výukový program BRUSLIČKA v sezóně 2022/23. 
Souhlasím se zpracováním a evidencí 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. Souhlasím s evidencí dítěte v rámci sportovních organizací HOKEJ 

Uherský Ostroh, z.s., ČSLH z.s., ČUS a NSA.  HOKEJ Uherský Ostroh, z.s., je jakožto Správce, povinen zpracovávat a 

evidovat tyto osobní údaje na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu. 

 

 

Podpis zákonného zástupce:………………………………………………… 

V …………………………………….    Dne:…………………………………  

HOKEJ Uherský Ostroh, z.s. 
Školní 867, Ostrožské předměstí, 687 24 Uherský Ostroh 

Spisová značka: L 11857 vedená u Krajského soudu v Brně 

IČO: 27037487      

Zastoupený: Rostislavem Polehňou – předsedou  

a Bronislavem Zápařkou – generálním manažerem 

 


