
 
Přihláška – kurz plavání „Mladý vodní záchranář“ 

 

Termín: 9. 9. 2022 – 16. 12. 2022 
 

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

Bydliště …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

Telefon na zákonného zástupce …………………………………………………………………………. 
 

Zároveň potvrzuji správnost všech údajů. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby VZS ČČK 
Klatovy se sídlem Purkyňova 743, Klatovy 33901 jako správce prostřednictvím svých organizačních 
jednotek zpracovávalo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, mé osobní 
údaje prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel již 
nepodléhá mému dalšímu souhlasu. Správce může používat mé osobní údaje ke své činnosti v souladu 
se Statutem VZS ČČK Klatovy a dále v nutném rozsahu pro svoji činnost. 
 Zároveň tímto dávám svůj souhlas s fotografováním a videozáznamem dítěte v rámci kurzu 
Mladý vodní záchranář, které pořádá VZS ČČK Klatovy, a to i s archivací těchto fotografií a 
videozáznamů, s jejich použitím na prezentaci a propagaci aktivit výše uvedené VZS. Souhlas uděluji na 
dobu neurčitou. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a správce mé údaje 
do jednoho roku zlikviduje. 
 
 

 

                                                                                       ………………………………………………… 

                                                                                          podpis zákonného zástupce  
 

-----zde oddělte info. pro Vás ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
        Z důvodu předpokládaného zdražení nájmu ze strany krytého plaveckého bazénu od ledna příštího 
roku je možné zaplatit kurzovné pouze na období září – prosinec. V prosinci budete pomocí webových 
stránek informováni o nové ceně pro zbytek školního roku. Bude nutné vyplnit další přihlášku na 
období leden – červen. 
        Poplatek za kurz plavání „Mladý vodní záchranář“ činí 1 300,-Kč – 1x týdně nebo  
1 800,-Kč – 2x týdně za období září – prosinec. Tuto částku nutno uhradit do 9. 10. 2022. Spolu s 
kurzovným bude vybrána vratná záloha na zapůjčení čipu. Záloha činí 200,- Kč. 
        Zaplatit je možné v hotovosti na bazénu u p. Vlčka, tel. 603 991 069, popřípadě bezhotovostní 
platbou na účet místní skupiny. Číslo účtu: 750039/0600, variabilní symbol: rodné číslo dítěte, (do 
zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte pro identifikaci kdo již zaplatil).  
       Přihlášku prosím odevzdejte příslušnému trenérovi.  
 
Tréninky budou probíhat: 
ve středu od 17 do 18 hod (dvě dráhy, pro menší děti)  
ve středu od 18 do 19 hod (dvě dráhy, pro plavce)  
v pátek od 18 do 19 hod (celý bazén, pro menší děti i plavce) 
 
Upozornění: 
Účastník kurzu je povinen znát návštěvní řád krytého plaveckého bazénu, provozní a hygienický řád a 
je povinen zajistit jejich dodržování. Jedná se zejména o důsledné dodržování očisty mýdlem a bez 
plavek před vstupem do bazénové haly. 
 
Informace o konání tréninků v termínech prázdnin a svátků budou pravidelně zveřejňovány na našem 
webu klatovy.vzs.cz  

https://klatovy.vzs.cz/

