Plavecká škola TEMPO
Bazén Vyškov
tel: 739127083
email : lenka.vand@email.cz

PŘIHLÁŠKA – EVIDENČNÍ LIST člena PŠ Tempo Vyškov a PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍ
ZPŮSOBILOSTI (plavání, školní plavání)
Přihláška k registraci
Jméno a příjmení dítěte
Zdravotní pojišťovna
Kontaktní adresa
Matka/otec* - jméno a
telefon/email
Termín kurzu(den a hodina)
Svým podpisem prohlašuji že, dítě je zdravotně způsobilé účasti na plaveckém kurzu (zvláště, že netrpí žádnou život
ohrožující chorobou) a od poslední pravidelné preventivní prohlídky se jeho zdravotní způsobilost nezměnila, dítě nejeví
známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo,
že by v posledních 14 dnech před zahájením kurzu, přišlo dítě do styku s osobami nemocnými infekčním onemocněním,
nebo podezřelými z nákazy. V případě jakékoliv změny, ihned nové okolnosti nahlásím vedoucímu plaveckého výcviku.

Zde uveďte důležité informace o zdravotním stavu (např. nemoc, alergie, nosí brýle, léky

atd.)

Prohlášení rodičů o odchodu domů (*nehodící se škrtněte)
Souhlasím – nesouhlasím*, aby můj syn - dcera …………………………….………………………………………….……….odcházel(a) z
plaveckého kurzu sám/sama. Potvrzuji, že Plavecká škola TEMPO nezodpovídá za případné škody a zranění dítěte po
odchodu z místa akce.
PŠ se zavazuje, že neposkytne osobní údaje neoprávněně třetí osobě. Ochrana osobních údajů

V případě poskytnutí osobních údajů dáváte souhlas s jejich zpracováním. Vaše osobní data budou použita
výhradně za účelem archivace, zpracování statistických dat a další činnosti Plavecké školy Tempo v souladu s
ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Plavecká škola
Tempo se zavazuje, že přístup k vašim osobním údajům bude povolen pouze pověřeným osobám a žádné z
těchto údajů nebudou poskytnuty ke zpracování třetí straně s výjimkou orgánů činných v trestním řízení.
Zároveň souhlasíte s použitím materiálů (fotografie, videa, rozhovory, apod.) pro potřeby mediální či jiné
propagace a prezentace Plavecké školy TEMPO.
V …………………………………. dne:………………………………..

podpis zákonného zástupce dítěte:…………………………………

Zde odstřihnout
Vyškov -Platba v hotovosti
na bazeně 1650,- kč za
pololetí. Za osm lekcí 1090,Kč .
Bučovice -Platba v hotovosti
na bazeně 1400,- kč za
pololetí. Za deset lekcí
1000,- Kč .

Číslo účtu k palbě za plavecký kurz 157829239/0600.
Do zprávy pro příjemce prosím, napište, jméno dítěte, den a hodinu kdy
chodí plavat.

