
 

Přihláška člena do zájmového kroužku na školní rok 
2022/2023 

Němčánek, z.s., Němčany 98, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 052 15 111 
 

Název kroužku: ..................................................................................................................................  
 
Příjmení: ......................................................... Jméno: ...................................................................... 
 
Rodné číslo: ................................. Pojišťovna: .................Třída: ........................................................ 
 
Trvalé bydliště: ..................................................................................................................................  
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce:  
 
............................................................................................................................................................ 
 
Tel.: ............................ E-mail: ...........................................................................................................  
 
Upozornění na zdravotní problémy:  
 
............................................................................................................................................................  
 
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE  
 

Přihlašuji své dítě na zájmový kroužek. Jsem obeznámen/a/ s pravidly kroužku a budu je dodržovat. 

Zároveň prohlašuji, že mi nejsou známy zdravotní ani jiné důvody, které by bránily účasti dítěte 

v kroužku. 

Nezbytnou přílohou přihlášky je souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů. 

 

Dítě bude z kroužku odcházet samo domů. / Dítě vždy vyzvedne oprávněná osoba. * 

 
*nehodící se škrtněte 

 
V......................., dne................... podpis zák. zástupce......................................................................  
 
Bez odevzdání přihlášky a úplaty nelze kroužek navštěvovat.  

 
Příspěvek člena/účastníka je stanoven na 800 Kč/školní rok (říjen-leden, únor-květen)  
platbu proveďte na bankovní účet nejlépe do 30.09.2022.  
Číslo účtu: 123-467010237/0100, variabilní symbol: rodné číslo dítěte.  
Pro snadnější identifikaci platby uvádějte do poznámky jméno dítěte.  
Přihlášky odevzdejte do 23.09.2022 u vedoucích kroužků.  
Ostatní informace naleznete na webových stránkách www.nemcanek.cz v sekci kroužky. 

 

 
 

Další informace a dotazy zodpoví: Mgr. Patrik Hrozek, tel. +420 776 644 046, info@nemcanek.cz 

http://www.nemcanek.cz/
mailto:info@nemcanek.cz


 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů 

Já, níže podepsaný/á 

Jméno a příjmení:    

Datum narození:   RČ:   

Bydliště:   

Kontaktní údaje (e-mail, telefon):   

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) beru na vědomí a souhlasím 

se zpracováváním shora uvedených osobních údajů správcem: 

Němčánek, z.s. 

IČO: 05215111 

Sídlo: Němčany č.p. 98, PSČ: 684 01, Slavkov u Brna, 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 

21865 (dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely: 

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště dítěte – předávání osobních 
údajů nadřízeným organizacím, partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti 
spolku.      

souhlasím x nesouhlasím 
 
Jméno zákonného zástupce – předávání osobních údajů nadřízeným organizacím, 
partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku. 

 
souhlasím x nesouhlasím 

 
 
Telefonní číslo, e-mailová adresa – nutné ke zrychlení komunikace mezi spolkem a 
zákonným zástupcem.      

souhlasím x nesouhlasím 
 
 
Zdravotní pojišťovna – např. z důvodu ošetření účastníka tábora/kroužku u lékaře. 

souhlasím x nesouhlasím 
 
 
Poznámka o zdravotním stavu – informace o zdravotních rizicích s ohledem na 
bezpečnost dětských účastníků. 

souhlasím x nesouhlasím 
 



 

Fotografování a následné zveřejnění fotografií dítěte na webu spolku, v prostorách 

spolku, v tisku – sloužící k prezentaci spolku. 

souhlasím x nesouhlasím 
 

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v tomto formuláři a závazné 

přihlášce do spolku, a dále také název organizační jednotky, jejímž jsem členem a 

věková skupina, do které podle věku aktuálně patřím. 

Tento souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne jeho udělení. 

Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních 

předpisů o ochraně osobních údajů mám právo: 

● kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů 

samostatně, 

● vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány, 

● vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů, 

● žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod, 

● žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž 

odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem, 

● žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů, 

● vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, 

včetně souvisejícího profilování, 

● nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně 

profilování, 

● mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém 

případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem. 

V ........................................., dne ......................................... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pravidla pro kroužky, 
přihláška, členství ve spolku, 

GDPR formulář 
● Podmínkou účasti na kroužku je vyplnění/odeslání přihlášky do kroužku a úhrada 

příspěvku. Vyplněním/odesláním přihlášky se stává zákonný zástupce čestným členem 
spolku Němčánek, z.s. Své čestné členství může dále zákonný zástupce povýšit na 
řádné/aktivní členství, a to vyplněním přihlášky do spolku Němčánek, z.s. 
 

● Nezbytnou přílohou přihlášky je souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních 
údajů. 
 

● Bez přihlášky a úhrady nebude dítě na kroužek vpuštěno. 
 

● Rodiče hlásí všechny zdravotní změny a případná pohybová omezení předem. 
 

● Dítě/žák bude zdravotně způsobilé, bez známek infekčního onemocnění (rýma, kašel). 
 

● V případě výskytu onemocnění může lektor vyloučit dítě/žáka z hodiny, a to po konzultaci 
s předsedou spolku, který neprodleně informuje rodiče. 
 

● Náhradní hodiny z důvodu neúčasti účastníka na kroužku se neposkytují. 
 

● V případě zrušení hodiny Němčánkem, z.s. se náhradní hodiny uskuteční na konci pololetí. 
 

● Příspěvek člena/účastníka se v průběhu pololetí nevrací z žádného důvodu. 
 

● Kontakt na lektory neposkytujeme. Kontaktní osobou je předseda spolku Němčánek, z.s., 
Mgr. Patrik Hrozek (tel. 776 644 046). V případě komunikace s lektorem můžete využít 
osobní kontakt před zájmovým kroužkem či po něm (při vyzvedávání). 
 

● Lektor kontroluje vizuálně přítomnost vyzvedávající osoby. 
 

● Opakované porušení těchto pravidel, narušování průběhu kroužku nevhodným chováním, 
může být důvodem k předčasnému ukončení účasti člena kroužku. Tomuto kroku 
předchází písemné upozornění, osobní konzultace s předsedou Němčánku, z.s. O 
ukončení rozhoduje předseda a lektor příslušného kroužku. 
 

● Přítomnost rodičů na kroužku je nutné domluvit předem s lektorem příslušného kroužku. 
 
 
 
 

 



 

Přihláška člena do zapsaného spolku  
Němčánek, z.s., Němčany 98, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 05215111 

Členem spolku se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba starší 18 let bez rozdílu 

pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí 

se stanovami a je připravena podporovat spolek, tak aby mohl naplňovat své poslání. 

 

Jméno a příjmení:  _______________________________________________________________ 

 

Bydliště:  _______________________________________________________________ 

 

Datum narození: _______________________________________________________________ 

 

Tel.    ________________________ E-mail: ______________________________ 

 

Žádám tímto o vstup do zapsaného spolku Němčánek, z.s. a prohlašuji, že jsem se seznámil/a s jeho 

stanovami a souhlasím s nimi. Svým podpisem souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby 

evidence Němčánek, z.s. 

 

V…………………………………., dne …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podmínky přijetí a členství 

1. Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let bez rozdílu pohlaví, vyznání, 
politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí se 
stanovami a je připravena podporovat spolek tak, aby mohl naplňovat své poslání. 
  
2. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká na základě přihlášky do spolku a zaplacením 
členského příspěvku, jehož výši určuje členská schůze. Svojí přihláškou vyjadřuje zájemce o 
členství svou vůli být vázán stanovami spolku a jeho dalšími vnitřními předpisy. Členská schůze 
spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které přispěly k všestrannému rozvoji 
spolku. Čestný člen spolku nemá hlasovací právo a nemůže být volen do orgánů spolku, tím 
nejsou dotčena ostatní níže uvedená práva a povinnosti. 
  
3. Členové mají právo: 

a) účastnit se členské schůze s hlasem rozhodujícím 
b) účastnit se akcí pořádaných spolkem za zvýhodněnou cenu 
c) volit a být voleni do orgánů spolku 
d) podílet se na činnosti spolku 
e) požadovat na členské schůzi od členů orgánů spolku informace týkající se fungování 

spolku 
  
4. Členové mají povinnost: 

a) chovat se čestně vůči spolku i ostatním členům a přispívat k naplňování poslání spolku 
b) dodržovat stanovy i vnitřní předpisy spolku a řídit se rozhodnutími spolkových orgánů 
c) řádně a včas platit členské příspěvky, o jejichž výši rozhoduje členská schůze 
d) šetrně zacházet s majetkem spolku a chránit ho před poškozením 

  
5. Členství ve spolku zaniká: 

a) úmrtím člena 
b) dnem, kdy byl spolku doručen písemný projev vůle člena vystoupit ze spolku 
c) dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení 
d) pokud člen neuhradí členský příspěvek ani po výzvě spolku, přestože na tento následek 

(hrozící zánik členství) byl ve výzvě výslovně upozorněn 
 
6. Seznam členů: 

Spolek nevede seznam členů. 
 


