
P Ř I H L Á Š K A 

do oddílu 
SK moderní gymnastika Veselí nad Moravou, Rumunská 728, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO 613 92 863 

 
Příjmení: ……………………………………………………………  Jméno: ……………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………………………………Rodné číslo: ………………………………………………… 

Bydliště (vč. PSČ): ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní osoba: ……………………………………………………….Telefon: ……………………………………………….. 

                 E-mail: ………………………………………………….. 

SOUHLAS 
se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím 
rodného čísla podle zákona č. 133/2000Sb., v platném znění: 
„Souhlasím s tím, aby oddíl SK MG Veselí nad Moravou zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a 
činností v SK MG Veselí nad Moravou. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. 
Dále souhlasím s tím, že SK MG Veselí nad Moravou je oprávněn poskytnout uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence 
příslušného sportovního svazu a to ČSMG a současně příslušnému regionálnímu sdružení ĆUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské 
základny v ČUS dle směrnic a k identifikaci sportovce při soutěžích. 
 
U osob mladších 15-ti let souhlas poskytuje ………………………………………………………………(matka/otec) a souhlas je poskytován do odvolání. 
Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení § 11 zákona č. 101/2000Sb., v platném změní. 

 

Veselí nad Moravou, dne …………………………………………..  ………………………………………………. 
                             Podpis 
        (u osob mladších 15 let souhlas zákonných zástupců) 
 

 
Členský příspěvek ve výši Kč 100,-- zaplacen dne…………………………Podpis příjemce: ……………………….. 
Fotografie na průkazku odevzdána dne………………………………………. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zde odtrhněte ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Další sdělení: 
• V průběhu tréninku není možné, aby rodiče, babičky či kdokoliv jiný čekal na dívky v tělocvičně; 

• Všechny důležité aktuální informaci ohledně tréninků, akcí pořádaných oddílem a závodech jsou 
pravidelně umísťovány na webových stránkách oddílu (www.skmgveseli.cz) a na nástěnce před vstupem 
do tělocvičny;  

• Výše členských příspěvků Kč 100,-- a je splatný ihned hotově spolu s přihláškou a to nejpozději do 
27.10.2022; 

• Výše oddílových příspěvků na školní rok 2022-2023 činí: 
  Přípravka (1 x týdně)     Kč 1.900,-- 
  Přípravka, základní a kombinovaný program (2 x týdně)  Kč 2.700,-- 
  Základní a kombinovaný program (3 x týdně)  Kč 3.000,-- 

  Volný program (3 x týdně)     Kč 3.400,-- 
• Oddílové příspěvky bude možné uhradit ve dvou splátkách a tyto jsou splatné –  

      1. splátka nejpozději do 30. 11. 2022; 
          2. splátka nejpozději do 31. 3. 2023; 

• Pokladní hodiny pro platbu oddílových příspěvků nejsou stanoveny – úhradu proveďte nejlépe 
převodem na účet oddílu moderní gymnastiky ČSOB a.s. Hodonín, číslo účtu 245 634 095/0300, var. 
symbol 9, konst.symbol 0308 a do zprávy pro příjemce dejte celé jméno dcery, případně hotově 
trenérovi na začátku tréninku a doklad o úhradě bude vystaven dodatečně; 

• Kontaktní osoby, předsedkyně oddílu a hlavní trenérka Mgr. Milada Niklová, tel. 723 367 811, 
další kontakty na trenérky najdete na emailových stránkách oddílu v záložce O NÁS/TRENÉRKY. 

http://www.skmgveseli.cz/

