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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
na myslivecký kroužek 

 
Myslivecký kroužek ve školním roce 2022/2023  

pro žáky I. stupně základních škol (I. až V. třída) 
 

(vyplnit na počítači nebo velkým tiskacím (hůlkovým) písmem) 
 
 
Příjmení, jméno dítěte: ________________________________________________________  

Den, měsíc a rok narození: _________________________ Rodné číslo: _________ / ______ 

Místo a okres narození: _______________________________________________________ 

Zdravotní pojišťovna: _________________________________________________________ 

Trvalé bydliště: _____________________________________________ PSČ: ____________ 

Příjmení a jméno zákonného zástupce: ____________________________________________ 

Tel. č. na zákonného zástupce: __________________________________________________ 

Email: _____________________________________________________________________ 

Přihlašuji své dítě na výše uvedený myslivecký kroužek. Souhlasím se zpracováním těchto 

osobních údajů. Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 SB..§ 5, 

odst.2 a 5. Souhlasím s tím, že mnou poskytnuté údaje použije pořadatel kroužku pouze pro 

vnitřní potřebu k zejména k evidenčním, statistickým účelům a pro sjednání pojištění a údajů o 

zdravotním stavu dítěte. 

Souhlasím □ / nesouhlasím □ s užitím pořízených fotografických záznamů pro propagační i 

jiné účely ČMMJ OMS Třebíč. Na vyžádání mohou být elektronicky poskytnuty rodičům. 

 
 

V ________________________ dne: _________________ ______________________ 

 Podpis zákonného zástupce 

 
Přílohy: 

1. Základní informace pro zákonného zástupce a doplňující údaje (příloha č.1) 

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů (příloha č.2) 
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Příloha č. 1 Základní informace pro zákonného zástupce 

Myslivecký kroužek ve školním roce 2022/2023 je určen pro děti I. stupně základních škol  

(I. až V. třída). Kroužek se bude konat pravidelně každé pondělí od 15:30 do 17:30 hod, se 

srazem u kulturního zařízení OMS Bažantnice (Bažantnice 462, 674 01 Třebíč). 

První schůzka se uskuteční 26. září 2022, poslední v červnu 2023. Kapacita kroužku je omezena 

na 15 dětí. 

Pro přihlášení Vašeho dítěte vyplňte tuto přihlášku s přílohami a zašlete na email 

jednatel@omstrebic.cz nebo na adresu OMS. 

Bližší informace poskytne vedoucí kroužku, paní Píšová - tel. č. 725 131 686. 

 

Způsob úhrady: Cena kroužku je 1.000,- Kč. Přihláška se považuje za přijatou zaplacením 

ceny kroužku (s ohledem na celkovou kapacitu). 

Uhraďte výše uvedenou částku na BÚ č. 2601502742/2010 (VS: rodné číslo dítěte; poznámka 

pro příjemce.: jméno a příjmení dítěte – myslivecký kroužek). 

Případně je možná úhrada hotově a podání přihlášky osobně na sekretariátu OMS Třebíč 

v úředních hodinách. 

 

Doplňující údaje 

 

Příjmení, jméno dítěte: …………………….………..… Datum narození: ……………………. 

Alergie: ANO - NE jaké: ………………………………………………….…………….……..  

...…………………………………………………………………………………………………  

...………………………………………………………………………………………………… 

Zdravotní omezení: ANO - NE jaké:…………………………………...……………………… 

...…………………………………………………………………………………………………  

...………………………………………………………………………………………………… 

Jiná sdělení pro vedoucí: (informace, které by měli vědět vedoucí, aby se jich vyvarovali: 

strach, fobie, …): ……………………..………………………………………………………… 

...…………………………………………………………………………………………………  

...………………………………………………………………………………………………… 

 

V ________________________ dne: _________________ ______________________ 

 Podpis zákonného zástupce 
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Příloha č. 2 Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Okresní 

myslivecký spolek Třebíč, IČ: 67777864, Bažantnice 462, 674 01 Třebíč, (dále jen „Správce“), 

aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) 

zpracovávala tyto osobní údaje:  

- jméno a příjmení dítěte (vyplnit) ……………………………………………………. 

- jméno a příjmení odpovědného zástupce dítěte (vyplnit) ………………………….… 

- e-mail na odpovědného zástupce dítěte (vyplnit) ………………………...………..… 

- telefonní číslo na odpovědného zástupce dítěte (vyplnit) ………………………..…… 

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail dítěte i odpovědného zástupce je možné zpracovat 

na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem evidence, pojištění a 

možnosti kontaktování v případě nutnosti. Tyto údaje budou zpracovány po dobu 5 let, případně 

do vymazání na základě vaší žádosti.  

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů 

je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na 

kontaktní údaje společnosti Správce. 

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět; 

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii 

těchto údajů;  

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

popřípadě požadovat omezení zpracování; 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; 

- na přenositelnost údajů; 

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.  

 

Svým podpisem stvrzuji, že údaje jsou pravdivé. Informace pro rodiče jsem vzal na vědomí.  

 

 

V ________________________ dne: _________________ ______________________ 

 Podpis zákonného zástupce 

 


