
 

PŘIHLÁŠKA 

Městský sportovní klub Brno, z. s. 

IČO: 05471095 

sídlo: Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno 

Příjmení: Jméno: 

Rodné číslo:  

Město: PSČ: 

Ulice: Č.p./č.o. 

Tel. kontakt (mobil):  

Zákonný zástupce 

Příjmení: Jméno: 

Tel. kontakt (mobil):  

Email: 
 

podává tímto přihlášku do spolku Městský sportovní klub Brno, z. s. k činnosti: 

▪ Závodní plavání*: 

o pondělí 18:00 – 20:00 (suchá příprava + bazén), KPB Ponávka 

o středa 18:00 – 19:00, KPB Ponávka 

o čtvrtek 18:00 – 19:00, KPB Ponávka 

▪ Plavecký kurz*: 

o středa 18:00 – 19:00, KPB Ponávka 

o čtvrtek 18:00 – 19:00, KPB Ponávka 

▪ Kondiční plavání*: 

o pondělí 19:00 – 20:00, KPB Ponávka 

                                                                                                 (* Vyberte požadovaný kurz) 

Cena 2800,- Kč/2. pol. školního roku 2022/2023 

O školních prázdninách a státních svátcích kurz neprobíhá. 



 

 

Potvrzuji, že výše jmenovaný/á je schopen účastnit se veškerých plaveckých 

činností ve vodě i na souši bez zdravotních omezení, která by vedla k možným 

zdravotním následkům ze zvýšené zátěže. 

Beru na vědomí, že je mou povinností oznámit jakékoli změny ve výše uvedených 

informacích vč. zdravotního stavu, nejpozději do jednoho týdne od jejich změny. 

Součástí přihlášky je Souhlas se zpracováním osobních údajů Městským 

sportovním klubem Brno, z. s. 

V rámci oddílu nebo akce (vč. závodů nebo soutěží) pořádané spolkem nebo na níž 

se členové spolku účastní, mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za 

účelem dokumentace průběhu akce nebo informace o nebo z akce (včetně 

výsledků), které mohou být následně zveřejněny na webových stránkách spolku 

nebo FB a Instagramu spolku a ve výroční zprávě.  

Spolek nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 

*Nesouhlasím/Souhlasím podle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

s pořízením a následným použitím obrazového a zvukového záznamu k 

prezentaci činnosti Městského sportovního klubu Brno, z. s. 

*Nesouhlasím/Souhlasím se zasíláním informací o jiných aktivitách Městského 

sportovního klubu Brno, z. s. 

Je-li udělován souhlas, tento lze kdykoliv odvolat. V takovém případě se 

obraťte na organizačního pracovníka spolku. 

Prohlašuji, že jsem byl (-a) seznámen (-a) s výše uvedenými podmínkami spolku, a 

že tyto budu respektovat. 

 

V Brně dne: 

Podpis zákonného zástupce: 


