Sportovní klub Atletico Maják Vsetín
Sport jako prostředek k rozvoji osobnosti, smyslu pro spolupráci v týmu,
budování přátelství a sdílení křesťanských a morálních hodnot

FRISBEE
Máme dvě věkové kategorie JUNIOŘI 13–18 let a DOSPĚLÍ 18–30 let.
Tato přihláška je pro obě kategorie. Školní rok 2021/22 zahajujeme 7. 9. 2021.
Trénink: úterý a čtvrtek v 16:00–18:00
Hra: neděle v 16:00–18:00
Hra i trénink probíhají na vlastním travnatém hřišti Atletico Ohrada.
Za nepříznivého počasí si pronajímáme haly.

Náplň:
• trénink a hra Ultimate Frisbee
• další doplňkové hry, zlepšování pohybové všestrannosti
• možnost účasti na turnajích a přátelských zápasech
Nutno vzít s sebou: láhev s pitím, sportovní oblečení
Koordinátor, registrace účastníků: Jakub Přikryl ( 605 334 822)
Trenéři: Marek Burdík ( 731 979 066), Eliška Jurečková ( 737 352 559)
Organizuje Sbor Církve bratrské ve Vsetíně – Maják, Havlíčkova 1627, www.majakvsetin.cz
Poplatek 1 200 Kč za školní rok. Účastník se zavazuje, že jej uhradí do 14 dnů od podpisu přihlášky.
Cena zahrnuje náklady na úterní, čtvrteční trénink a registrační poplatek v asociaci ČAU (Česká asociace ultimate). Nezahrnuje náklady
na nedělní hru, turnaje a sportovní oblečení. Prvních 14 dní po přihlášení je možnost písemně od přihlášky odstoupit bez povinnosti
uhradit poplatek. Při přihlášení v průběhu roku je poplatek po dohodě snížen.

Poplatek prosím uhraďte na účet 2100208318/2010, variabilní symbol 125DDMMRR
(např. pro datum narození 12. 6. 2005 uveden var. symbol 125120605)
Odstřiženou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem přineste přímo na trénink.

------------------------------------ Přihláška účastníka na školní rok 2021/22 --------------------------------------Jméno: ......................................

Příjmení: .............................................

Datum narození: ..........................................

Adresa: ...........................................................................................................
Telefon: ...................................... E-mail: ....................................................................
Kontakt na zákonného zástupce (v případě nezletilého účastníka):
Jméno: ......................................

Příjmení: .............................................

Adresa: ............................................................

Telefon: ...................................... E-mail: ....................................................................
Uveďte případná závažná onemocnění účastníka: ..............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

Prohlášení:
Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se všemi pokyny pořadatele. Beru na vědomí, že neuvedení důležitých okolností
o zdravotním stavu dítěte nebo nekázeň mohou být důvodem k vyloučení z tréninku nebo klubu. Zákonný zástupce dítěte
souhlasí, že dítě odchází z klubu samo.
Způsob a rozsah zpracování osobních údajů Sborem Církve bratrské ve Vsetíně – Maják se řídí Směrnicí č. 8 Pravidla zpracování
osobních údajů, kterou najdete na www.majakvsetin.cz/gdpr. Podpisem této přihlášky souhlasíte s pořizováním fotek a
videozáznamů a jejich zveřejňováním na webu, soc. sítích, apod. k interním i prezentačním účelům.
Zákonný zástupce dítěte, případně dospělý účastník se zavazuje, že poplatek 1200 Kč uhradí do 14 dnů od podpisu přihlášky.
Prvních 14 dní po přihlášení je možnost písemně od přihlášky odstoupit bez povinnosti uhradit poplatek.

V ...................................... dne ................................

Podpis zákonného zástupce: ..................................................

