Taneční klub Street Busters z.s.
Zelená 14, 58601 Jihlava
IČ: 22728805

Přihláška nového člena (Prodloužení členství)
2020/2021
Příjmení a jméno
Bydliště - ulice, číslo popisné
- město
- PSČ
Datum narození
Rodné číslo
Telefon
E-mail
Příjmení a jméno zákonného
zástupce
Telefon zákonného zástupce
E-mail zákonného zástupce
Prohlašuji, že beru na vědomí informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů,
které jsou součástí této přihlášky. Prohlašuji, že souhlasím s platnými stanovami Tanečního klubu Street Busters
z.s. Svým podpisem souhlasím se vstupem do Tanečního klubu Street Busters z.s.

Podmínky platby:
Platba školného se řídí dle Finančního řádu Tanečního klubu schváleného Radou pro
příslušnou taneční sezónu (školní rok). Finanční řád je uveden na webových stránkách
www.street-busters.cz
V ……………………………. Dne ……………………. Podpis ………………………………………………...
(U osob mladších 18 let musí být podpis zákonného zástupce)

Řád Tanečního klubu Street Busters 2020/2021
ü

Podmínkou členství ve Street Busters je řádné vyplnění Přihlášky nového člena
(Prodloužení členství) a zaplacení školného na pololetí (1.pololetí platba do 20.9.2020 a
2.pololetí do 31.1.2021). Při platbě po uvedeném termínu bez předchozí domluvy se
školné navyšuje o 300 korun.

ü

V případě neuhrazení školného do 5.10.2020 (v 2. pololetí do 15.2.2021) bude tanečník
vyloučen a jeho povinností bude uhradit poměrnou část školného.

ü

Všichni členové musí respektovat pokyny trenérů a vedení klubu a jsou povinni dodržovat
podmínky bezpečnosti a zásady slušného chování.

ü

Za děti zodpovídá trenér pouze v našich sálech v době tréninku!

ü

Tanečník musí být omluven vždy předem se zdůvodněním absence. Děti do 18ti let musí
vždy omluvit zákonný zástupce (SMS, email, omluvenka).

ü

V případě, že tanečník třikrát nepřijde na trénink a neomluví se, bude vyloučen z výuky na
celou sezonu bez nároku na vrácení školného!

ü

Vzhledem k tomu, že se nejedná pouze o zájmovou činnost, skupiny připravují
choreografie na vystoupení a na soutěže a lekce na sebe navazují, je možné se z tréninku
omluvit pouze z nutných důvodů. V případě velkého počtu zameškaných lekcí má trenér
právo tanečníka neobsadit do choreografie (nebude se účastnit vystoupení nebo
soutěže).

ü

Prokazatelné porušení kázně může mít za následek vyloučení z hodiny (v případě dětí do
18ti let je o tom ihned informován zákonný zástupce).

ü

V případě opakovaného nebo závažného porušení kázně (požívání alkoholických a jiných
omamných látek, nerespektování pokynů trenéra, opakované pozdní příchody) může být
tanečník vyloučen z výuky do konce školního roku bez nároku na vrácení školného.

ü

Všichni členové jsou povinni dodržovat pořádek v prostorách výuky a okolí (taneční sály,
šatny, chodby, schodiště). Při úmyslném poškození vybavení tanečního studia bude
požadována náhrada v plné výši.

ü

Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení školného při překážkách vzniklých z jeho strany,
které mu brání v řádné docházce. Při závažných zdravotních problémech trvajících déle
než měsíc (doložených lékařskou zprávou) po dohodě s vedením klubu. Částka bude
odečtena ze školného na další pololetí.

ü

Člen Tanečního klubu Street Busters NESMÍ tančit ani trénovat souběžně v jiné taneční
organizaci bez souhlasu vedení klubu. Pokud dojde k porušení tohoto pravidla, bude
tanečník vyloučen ze Street Busters!

ü

Bez souhlasu vedení nelze použít značku Street Busters pro jakékoliv účely.

ü

Člen Tanečního klubu Street Busters musí informovat svojí trenérku o zdravotních
problémech, které by mohly ovlivnit jeho zdravotní stav při taneční výuce. Tanečníkům s
tréninkovou zátěží 3 a více hodin týdně je doporučeno, aby absolvovali zátěžové testy u
sportovního lékaře.

V ……………………………. Dne ……………………. Podpis ………………………………………………...
(U osob mladších 18 let musí být podpis zákonného zástupce)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a

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“)
Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v kolektivu
Taneční klub Street Busters z.s. se sídlem Zelená 14, 586 01 Jihlava
(dále jen „Správce“),
je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen
„ZOPS“) zpracovávat moje
1.
2.
3.
4.

jméno a příjmení
datum narození
adresu místa pobytu
u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s
tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány
Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro
kterou jsem Správcem evidován/a.
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro
účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a
uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem
Správcem evidován/a.
Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
• Czech Dance Organization, z.s., se sídlem Ohradské náměstí 1628/7, Stodůlky,
155 00 Praha 5 (dále jen CDO)
• Česká asociace Sport pro všechny, z.s., se sídlem Ohradské náměstí 1628/7,
Stodůlky, 155 00 Praha (dále jen ČASPV)
• Taneční organizace pod kterými budou tanečníci Street Busters soutěžit
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy
a to za účelem
• vedení evidence členské základny CDO a ČASPV a s tím souvisejícími činnostmi,
• identifikace na soutěžích a akcích CDO a ČASPV,
• žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.
Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů
se nemohu stát členem výše zmíněného kolektivu.

V ……………………………. Dne ……………………. Podpis ………………………………………………...
(U osob mladších 18 let musí být podpis zákonného zástupce)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše
zmíněný kolektiv) moje
1.
2.
3.
4.

fotografie
videa
zvukové záznamy
sportovní výsledky

za účelem
•
•
•
•

marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
prezentace na webu,
prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé
1. telefonní číslo (u nezletilých telefonní číslo zákonného zástupce)
2. e-mail (u nezletilých e-mail zákonného zástupce)
3. rodné číslo
za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o
dotace, vyřizování pojištění apod.).
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:
• Czech Dance Organization, z.s., se sídlem Ohradské náměstí 1628/7, Stodůlky,
155 00 Praha 5
• Česká asociace Sport pro všechny, z.s., se sídlem Ohradské náměstí 1628/7,
Stodůlky, 155 00 Praha
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, pokud jsou dány důvody 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 formuláře pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a
souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

V ……………………………. Dne ……………………. Podpis ………………………………………………...
(U osob mladších 18 let musí být podpis zákonného zástupce)

