PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU URBAN JUMP ARÉNY
Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………………………………………………….
Datum narození: ....................................................
Typ kroužku (vybraný kroužek zakřížkujte):







Gymnastika – pondělí 16:30 -17:30 hod, pro děti 8-12 let, kapacita 10 dětí,
Základy na trampolínách (začátečník) - úterý 15-16 hod, pro děti 8-12 let, kapacita 10 dětí,
Základy na trampolínách (pokročilý) - úterý 16-17 hod, pro děti 10-15 let, kapacita 10 dětí ,
Break Jump (taneční prvky na trampolínách) - středa 15-16 hod, pro děti 8-15 let, kapacita
10 dětí,
Parkour freerun (začátečník) - čtvrtek 15-16 hod, pro děti 8-12 let, kapacita 10 dětí,
Parkour freerun (pokročilý) - pátek 15-16 hod, pro děti 10-15 let, kapacita 10 dětí.

Kroužek je půlroční a jeho cena je 3490,Zdravotní problémy (např. osteoporóza, krátkozrakost, alergie, ...):
.....................................................................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Jméno a příjmení zák. zástupce:
....................................................................................................................................................
Telefon: ........................................................ E-mail:..................................................................

Rodiče svým podpisem dávají souhlas s fotografováním účastníků sportovního kroužku a případným
vyvěšením fotografií na webových stránkách za účelem prezentace kroužku. Rodiče svým podpisem
potvrzují správnost uvedených údajů na přihlášce a dávají tímto souhlas, aby v ní uvedené údaje byly
zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.
Datum: ............................................... Místo: ..................................................

Podpis zák. zástupce:....................................................

Písemný souhlas zákonného zástupce se vstupem dítěte do Urban Jump
Areny v Liberci
Jméno a příjmení
rodiče/zákonného
zástupce
Jméno a příjmení
dítěte
Adresa bydliště
Datum narození
dítěte

Já níže podepsaný
1)
2)

souhlasím se vstupem mého dítěte / svěřence do Urban Jump Areny.
Potvrzuji že jsem si pečlilvě přečetl/a Provozní řád a Bezpečnostní pravidla na vašich
webových stránkých(www.urban-jumparena.cz) a souhlasím s jejich respektováním.

3)
4)

Výši vstupného uhradí dítě na recepsi arény po předchozí rezervaci.
Jsem si vědom, že historii návštěv dítěte mohu sledovat na vašich webových
stránkách.
Beru na vědomí, že Urban Jump Arena s.r.o. jako správce osobních údajů může
zpracovávat osobní údaje dítěte za účelem správy rezervací Urban Jump Areny a dále
pro potřeby řešení úrazů či případného poškození vybavení haly. Podrobné
informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.urban-jumparena.cz v
části Soukromí.
Potvrzuji že zdravotní stav dítěte je v naprostém pořádku a poihyb na trampolíně mu
zdravotně neublíží.

5)

6)

Upozorňuji na tyto zdravotní problémy dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel:
(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes, ...)

V Liberci dne:

Podpis:

Urban Jump Arena s.r.o., se sídlem: Dr. Milady Horákové 11/76, 46007 Liberec, IČO 074 20 455,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 42271.

