Přihláška na plavecké závody - Den otevřených dveří
organizuje Swim Smooth Czech Republic, o.s.
se sídlem Plzeňská 211/442, Praha 5, IČ 01479997

Závazně přihlašuji mé dítě:
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Termín a místo konání:
1. Kolik uplave metrů bez plaveckých pomůcek?
2. Jakými plaveckými způsoby umí plavat?
3. Nejlepší dosažený čas na 25 m

50 m

4. Je členem plavecké oddílu nebo školy, a pokud ano, jaké/ho?
Jméno zákonného zástupce (tiskacími písmeny):
Telefon:

Email:

Podpisem závazné přihlášky potvrzuje zákonný zástupce, že jsou mu Všeobecné podmínky plaveckých závodů, které jsou součástí
této přihlášky, známy, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá. Zároveň dává souhlas s použitím fotografií pořízených v rámci
plaveckých závodů k prezentaci jednak Swim Smooth Czech Republic, o.s., a také Mgr. Gabriely Minaříkové, licencované trenérky
Swim Smooth. Zákonný zástupce odesláním přihlášky uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů podle
zákona 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu,
v jakém jsou uvedeny na přihlášce, pro účely účasti dítěte na plaveckých závodech. Správcem osobních údajů je Swim Smooth
Czech Republic, o.s. Údaje budou uchovávány po dobu 5 let, již vyžaduje uvedený zákon, a budou použity výlučně za účelem účasti
dítěte na plaveckých závodech. Zákonný zástupce se tímto dle tohoto zákona poučuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné
a že je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat. Zákonný zástupce dále prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé
a že nezamlčel žádnou závažnou okolnost, která by mohla mít vliv na účast jeho dítěte na plaveckých závodech.

V

dne

Podpis:

Vyplněnou přihlášku prosím naskenujte a pošlete na email: info@swimsmooth.cz
Startovné ve výši 500 Kč/ dítě, zašlete prosím do 3 dnů od vyplnění přihlášky na bankovní účet 2900399343/2010,
ve zprávě pro příjemce uveďte RS (Racing SMOOTHie) – jméno a příjmení dítěte.
Všeobecné podmínky plaveckých závodů
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Zákonný zástupce podáním přihlášky stvrzuje zdravotní způsobilost dítěte vykonávat sportovní aktivity, a tedy zúčastnit
se plaveckých závodů. V případě změny zdravotního stavu dítěte, a to i v průběhu závodů, je zákonný zástupce povinen
organizátora řádně, pravdivě a včas informovat a nic v této souvislosti nezamlčet.
Organizátor neručí za škody vzniklé svévolným jednáním dítěte nebo nerespektováním pokynů zaměstnanců organizátora.
Zákonný zástupce nese odpovědnost za škody způsobené (úmyslně nebo i z nedbalosti) jeho dítětem.
Storno závazné účasti dítěte na plaveckých závodech lze zaslat na mail organizátora nejpozději 7 dní před jejich konáním,
v tomto případě vzniká nárok na vrácení startovného. Pokud by bylo storno zasláno v době kratší 7 dní, startovné ani jeho část
se nevrací.
Organizátor si vyhrazuje právo zrušit plavecké závody v důsledku nepředvídatelných událostí nebo zásahu vyšší moci.
V takovém případě bude startovné vráceno v plné výši.
Organizátor si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek na plavecké závody. Pro pořadí závazně přihlášených dětí
je určující datum přijetí platby startovného na účet organizátora.

