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Pozvánka   na víkendové sportovní soustředění  

Ve dnech 1.-2.4. 2023 proběhne ve Českém Brodě sportovní soustředění. Soustředění je určeno pro všechny
členy od 10. kupu.

Cena soustředění: 2000,- Kč (ubytování, plná penze a tréninky)
Nástup:  V sobotu 1.4. 2023 mezi 8:00-8:30 penzion U kostela (náměstí Arnošta z Pardubic 38, Český 
Brod)
1. trénink je již od 9:00 hodin!!
Odjezd:  V neděli 2.4. 2023 po obědě – 13.00 hod. Dopravu na a z soustředění si zajišťuje každý sám!

S sebou: Dobok, kompletní chrániče (pro nízké pásky bude několik sad k zapůjčení), tepl. soupravu, tričko 
na cvičení, švihadlo, boty do tělocvičny a přezůvky do penzionu, věci osobní hygieny, budík, ofocenou kartu
pojištěnce.

Zálohu 1000 Kč za soustředění zasílejte na účet: 2401266466 / 2010 do 12.3.2023
Variabilní symbol 5 a do poznámky napište „víkendové soustředění jméno příjmení“
Před zasláním platby ověřte na stránkách www.taekwondolions.cz zda již není 
vyčerpaná kapacita!

Je možné zaslat celou platbu na účet.  Spolu s zálohou zašlete prosím na níže uvedený e-mail  oscanovanou 
přihlášku.

Řádně vyplněný přihlašovací formulář sebou přineste na soustředění spolu s doplatkem (hotově).

Počet míst je omezen! Dříve přihlášení mají přednost!

Předseda Taekwon-Do Lions, z.s.
Kamil Kolofík
+420 732 759 451
info@taekwondolions.cz
www.taekwondolions.cz

http://www.taekwondolions.cz/
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Přihláška na víkendové sportovní soustředění 
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Adresa:

Technický stupeň:

Kontakt na zákonného zástupce:
Tel: +420 Email: @

Škola / Oddíl:

Podpis zákonného zástupce:

Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé, že se budu během tréninků řídit pokyny trenéra a  jeho asistentů. Získané 
dovednosti nezneužiji a budu se chovat v souladu se zásadami Taekwon-Do ITF a slibem Taekwon-Do. Budu dodržovat 
směrnice a stanovy České národní unie Taekwon-Do ITF.
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen 
„Nařízení“). 

Taekwon-Do Lions, z.s. zpracovává osobní údaje, které podléhají udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich 
zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu spolku.

Tímto je myšleno pořádání pravidelného programu (tréninky), účast jednotlivců na konkrétních akcích (zkoušky na technické 
stupně, soutěže, atd.).
Přihlášení, registrace účastníků, návštěvníků kurzů, programů, tréninků, tak i na neveřejných a veřejných akcích.
Osobní údaje, fotografie a videozáznamy pořizované během programů jsou poskytnuté spolku pro marketingové účely, 
které podléhají udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 Práva členů:
 - mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 - požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 - na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 - na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 - na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 - odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,       
 - podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.
 - Osoba má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice 
Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i právo požadovat, aby výše uvedený subjekt, jakožto správce odstranil závadný 
stav.

Taekwon-Do Lions, z.s. nepředává údaje dalším subjektům ke zpracování.
Osobní údaje budou uloženy po dobu uděleného souhlasu s jejich zpracováním.

Další podrobné informace ohledně GDPR naleznete na webu ČNUT.
https://taekwondocz.com/organizace/gdpr


