
FUNATIC CLUB, Brandýs nad Labem   

FIT4FUN, z.s., Mělnická 172, Stará Boleslav 25002, Stará Boleslav. IČO: 22681124

evidenční 
číslo

ČAS :

POTVRZENÍ O PLATBĚ  - 1. pololetí - pro FIT4FUN, z.s. POTVRZENÍ O PLATBĚ - 2. pololetí - pro FIT4FUN, z.s.

Cena  kurzu za pololetí : Platba na účet :   ano Cena  kurzu za pololetí : Platba na účet :   ano

datum platby v hotovosti: č. účtu: 43-7955960217/0100 datum platby v hotovosti: č. účtu: 43-7955960217/0100

Razítko a podpis Funatic: v.s. 201801 ………. Razítko a podpis Funatic: v.s. 201902 ……….

POKYNY A INFORMACE: 

jiné MÍSTO :

JMÉNO A PŘÍJMENÍ  dítěte : VELIKOST DÍTĚTE : 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA DĚTSKÝ KURZ ŠKOLNÍ ROK: 2018/2019

kurz  DEN : pondělí  /  úterý  /  středa  /  čtvrtek  /  pátek  ZÁVODNÍ TÝM     /       ZÁKLADNÍ   LEKCE

5. Pokyny pro závodní týmy Funatic  

6. Ochrana osobních údajů a fotografie dětí 
Rodič podpisem této přihlášky souhlasí 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“). Informace o zpracování osobních údajů  - viz samostatný 
dokument na recepci a nebo na webových stránkách Funatic clubu. Rodiče svým podpisem také souhlasí s pořizováním fotografií a videozáznamů svých dětí na tréninkách a akcích clubu a se 
zveřejněním těchto materiálů v rámci propagace (např. webové stránky, Facebook, tištěné materiály a jiné prezentace clubu). zákonný zástupce je obeznámen, že trenér podepisuje 
organizátorům soutěží za club souhlas s uveřejněním fotografie dětí pořadateli soutěže.

7. Členství 

Děti se automaticky stávají členy sdružení FIT4FUN, z.s. a získávají tudíž výhody plynoucí z tohoto členství. Členství vzniká vyplněnou přihláškou a zaniká nezaplacením příspěvků a je dočasně 
omezené na příslušný školní rok a následující rok kalendářní. 

8. Odpovědnost za cenné věci

9. Docházka a motivace 
V rámci motivace dětí sbíráme jako v loňském roce Funaťáky za docházku.. Pokud máte možnost ve své firmě různých reklamních materiálů, dárku a podobně, rádi tyto věci přijmeme.

Rodič svým podpisem stvrzuje, že club a trenéři neodpovídají za cenné věci uložené v šatně a nebo v prostorách clubu - viz provozní řád. Doporučujeme - nedávejte dětem cenné věci.

V rámci zvýšení přípravy dětí na soutěže jsou povinné další aktivity. Členství v závodním týmu Funatic  je podmíněno účastí na víkendových soustředěních, účasti na soutěžích a zakoupením 
kostýmu pro danou sestavu.  Zákonnému zástupci je znám zdravotní stav dětí v rámci této zvýšené sportovní přípravy.

4. Zdravotní komplikace a léky
Dlouhodobé nemoci a léky rodiče musí zapsat do přihlášky  u zápisu (např. astma, alergie, cukrovka…) - viz výše. Funatic club se zavazuje v případě nutnosti poskytnout pouze první pomoc, 
dětem nebudeme podávat žádné léky. Bude neprodleně zavolána RZS, které budou tyto informace o zdravotním stavu dítěte z přihlášek poskytnuty. O situaci samozřejmě uvědomíme i rodiče 
(opět na kontakty z přihlášky).

kurz  NÁZEV :

2. Doba trvání kurzu, cena kurzu a storno

Přihláška je platná na celý školní rok 2018-2019. Kurzy začínají 10.9. 2018 a končí 16.6. 2019. V době prázdniny, státních svátků a ředitelského volna se kurzy nekonají. Uvedeno na webových 
stránkách.  Kurzy se mohou platit pololetně (1.pololetí při zápisu, 2. pololetí do 31.1.2018, cena dle aktuálního platného ceníku uvedeného na webových stránkách či recepci klubu. V případě 
platby na celý školní rok poskytujeme slevu 10%. Kurz bude otevřen při min. počtu 5-ti dětí. Organizátor si vyhrazuje právo lekci ze závažných důvodů přesunout.  Dále poskytujeme slevu na 3. 
zaplacený kurz a další.  Z vážných zdravotních důvodů je možné kurz ukončit (je nutné potvrzení od lékaře) - ze zaplacené částky bude vrácena cena ze zbývajícího počtu lekcí minus storno 
poplatek 100,- Kč. Příslušnou částku uhraďte do 20-ti pracovních dnů od zahájení kurzu. Po tuto dobu vám zaručujeme rezervaci místa v kurzu.

ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE, LÉKY,  ALERGIE AJ….

1. Povinné vybavení na kurz
Na kurz je nutné nosit čistou sportovní obuv s měkkou podrážkou nejlépe na suchý zip (bez tkaniček), vhodné oblečení (tričko, tepláky, leginy), pití v podepsané lahvi (obyčejnou vodu), vlasy 
upravené do culíku a sepnuté sponkami (aby dětem nepadaly vlasy do očí).

PODPIS RODIČŮ  :

DATUM NAROZENÍ :

MOBIL NA RODIČE

ZDRAV.  
POJ.

zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení 
dítěte

zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení 
dítěte

3. Náhrada předem omluvených lekcí
Předem omluvené lekce  je možné nahrazovat po domluvě s lektorkou v jakýkoliv jiný den ve stejné věkové u kategorii. Rodiče žádáme, aby nachlazené a nemocné děti nedávali na hodinu. 
Informace o kurzech, změnách, omluvy na tel. Jana Haburová 608 423 218, tel. Dětské cvičení 777 130 512 nebo lektoři dětských kurzů.

E-MAIL NA RODIČE:

ADRESA :

RODNÉ ČÍSLO :

EMAIL NA DÍTĚ: MOBIL NA DÍTĚ:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE - JMÉNO A PŘÍJMENÍ


