FLORBALOVÝ KROUŽEK
ZŠ KLAUSOVA

FLORBALOVÁ AKADEMIE OLYMP FLORBAL
90 základních škol, 2000 aktivních členů, více než 10 let historie klubu. To je florbalová akademie Olymp florbal,
která i v tomto roce otevírá kroužek florbalu na vaší ZŠ. Uvažujete o zlepšení florbalových schopností svého dítěte
pod hlavičkou zkušených trenérů, přihlašte ho na kroužek florbalu, kde si užije spoustu sportu a zábavy.

MÍSTO:
TĚLOCVIČNA ZŠ KLAUSOVA
URČENO PRO:
CHLAPCE A DÍVKY Z 1. AŽ 7. TŘÍDY
ČASY KROUŽKU:
ÚTERÝ 14:30 - 15:25 ( 1. - 3. TŘÍDA )
ÚTERÝ 15:35 - 16:30 ( 4. - 7. TŘÍDA )
CENA KROUŽKU:
1000 KČ/POLOLETÍ
PRVNÍ HODINA :
25.9.2018

KONTAKTY:

www.olympflorbal.cz
krouzky@olympflorbal.cz , 724 052 617
FLORBALOVÉ VYBAVENÍ MŮŽETE OBJEDNÁVAT NA

www.olympshop.cz

PŘIHLÁŠENÍ NA FLORBALOVÝ KROUŽEK 2018/19 – ZŠ KLAUSOVA
Přihlašování je možné pomocí online přihlášky na webu :
nebo zaslat přihlášku na email : krouzky@olympflorbal.cz
VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ OZNAČENÝCH SYMBOLEM * JE POVINNÉ

JMÉNO*:
ADRESA*:
KONTAKTY NA RODIČE*:
( EMAIL A TELEFON )

www.florbalprodeti.cz

DATUM NAROZENÍ*:
TŘÍDA*:
PODPIS RODIČE*:

PŘIHLAŠOVÁNÍ MOŽNÉ DO 18.9.2018

Podpisem beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním výše uvedených osobních údajů 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 správcem OLYMP FLORBAL, z.s., IČ: 26575418 pro účely: vedení seznamů a evidencí
pro zajištění běžné činnosti spolku, předávání osobních údajů veřejné správě a samosprávě v souvislosti s poskytováním dotací na neziskovou
činnost a veřejných kontrol spolku, zaslání informací ohledně pořádaných akcí, náborů, služeb a vybavení spolku, použití fotografií a videí zachycující
členy spolku pro tvorbu výukových, propagačních a prezentačních materiálů a jejich zveřejnění skrze internetové prezentační kanály spolku.
Souhlas uděluji na 5 let a mohu ho kdykoli odvolat celkově či jednotlivou část. Podpisem zároveň souhlasím s provozním řádem spolku, který je přístupný na
oficiálních stránkách www.olympflorbal.cz.

