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Přihláška na gymnastické open soustředění  7.7. – 10.7.2022 
 
 
Jméno a příjmení: ………………………..…………………………………….………………...………….…………………… 
 

Datum narození: ………………….……………………………………….……………….……………………….…………..... 
 

Zdravotní pojišťovna: ………………………………………………….……………………..…………………………….….… 
 

Bydliště: …………………………………….………………..……………………...………………..………….………..…......... 
 

Trénuje v oddíle: .…………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
Kontakt na rodiče (zákonného zástupce) 
 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………..…………………….……...……….….….. 
 

Telefonní kontakt: ………………………………………………………………………………...…….….….………..………. 
 
E-mail: ………………….…..…………………………….…..……………...……..…..…………………………………….……… 
 
Přihlašuji svoji dceru/syna na gymnastické open soustředění ve sportovním centru Jojo Gym:  

7.7. – 10.7.2022 – 3.920,- Kč   

 

Svým podpisem stvrzuji, že: 
1) Seznámil/a jsem se se smluvními podmínkami Jojo Gym s.r.o., které jsou součástí této přihlášky, a beru je na 
vědomí. 
2) Souhlasím s tím, aby Jojo Gym s.r.o. zpracovával a uchovával osobní údaje mého dítěte, obsažené v přihlášce. 
Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění letního 
soustředění organizátorem a za účelem poskytnutí relevantních služeb. Na základě tohoto souhlasu se vaše dítě 
bude moci zúčastnit námi pořádného soustředění. Dále souhlasím s tím, aby Jojo Gym s.r.o. uchovával a využíval 
údaje mého dítěte v délce nezbytně nutné, minimálně však po dobu dvou let – archivace údajů. Následně budou 
smazány a skartovány. Tyto údaje nebudou poskytovány žádné třetí osobě a budou využívány jen a pouze v 
nezbytně nutných případech. Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu              
s GDPR, je dobrovolný a jsem oprávněn(a) jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně na 
adresu Jojo Gym s.r.o. Odvolání souhlasu v průběhu konání soustředění již možné není.  
Dále souhlasím s použitím fotografií a videí ze soustředění, které mohou být použity jako součásti propagačních 
materiálů a aktivit zúčastněných oddílů. 

 

Informace pro vedoucího akce týkající se zdravotního stavu dítěte, popř. jiná důležitá sdělení: 

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

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

…..………………………………….……..…………………………………..….……………………………………………………………………….. 
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Smluvní podmínky 
 

Přihlášení 

Zákonný zástupce vyplní závaznou přihlášku a odevzdá na recepci Jojo Gym nebo odešle e-mailem na 

adresu: recepce@jojogym.cz.  

Při předání dětí v den nástupu na soustředění je nutné odevzdat tyto dokumenty: 

1) Prohlášení o bezinfekčnosti – viz Příloha  

2) Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na zotavovací akci či škole v přírodě 

3) Kopii kartičky zdravotní pojišťovny. 

Cena 

Cena akce je stanovena z následujících položek: náklady na stravu, náklady na ubytování, náklady na 

trenéry, náklady na pronájem tělocvičny, náklady na materiál, odměny, doplňkovou činnost. 
 

Platba 
 

Záloha 1.960,- Kč (50% z celkové částky), uhraďte do 31. 3. 2022. Záloha je nevratná. 

Doplatek druhé poloviny 1.960,- Kč uhraďte do 31. 5. 2022. Platba do 31.3.2022 sleva 5% (3.724,-) 
 

 

Platby je možné provést buď na recepci Jojo Gymu (hotově či kartou), nebo převodem na bankovní účet. 

Číslo účtu: 3904209329/0800 

VS: 501, do poznámky pro příjemce: jméno dítěte. 

Zrušení účasti 

Zrušení účasti na akci ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte) je možné pouze elektronicky na 

e-mailové adrese recepce@jojogym.cz. 
 

Storno poplatky: 

Při zrušení v den konání akce činí storno poplatek 100 % z ceny. 

Při zrušení 1 – 14 dní před konáním akce činí storno poplatek 100 % z ceny. 

Při zrušení 15 - 30 dní před konáním akce činí storno poplatek 70 % z ceny. 

Při zrušení 30 dní a více činí poplatek 50 % z ceny. 

Při zrušení účasti na akci bez udání důvodu nebo na základě osobního rozhodnutí se zaplacená částka 

nevrací. 

Při zrušení účasti dítěte organizátorem akce z vážných kázeňských důvodů budou rodiče vyrozuměni, 

aby si dítě na vlastní náklady vyzvedli, a to bez nároku na vrácení peněz. 

Závěrečná ustanovení 

Za mobilní telefony, MP3, fotoaparáty a jiné cenné věci, které účastníci budou mít s sebou, Jojo Gym 

s.r.o. neručí. 
 

Skutečnost, že se zákonný zástupce seznámil s těmito smluvními a storno podmínkami, stvrzuje svým 

podpisem na přihlášce na akci. 

 

V Dobřichovicích……………………………………………………… Podpis………………………………………………………………  

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

Jojo Gym s.r.o., 5. května 1064, 252 29 Dobřichovice, www.jojogym.cz, recepce@jojogym.cz, 778 769 522, IČ 042 50 451 

mailto:recepce@jojogym.cz
mailto:recepce@jojogym.cz
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TUTO ČÁST ODEVZDEJTE V DEN PŘÍCHODU (PŘÍJEZDU) NA SOUSTŘEDĚNÍ 

 

Prohlášení o bezinfekčnosti 

 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR 

č. 106/2001Sb.  

Spojení na rodiče nebo jejich zástupce v době soustředění ……………………………………………………. 

Čestně prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti 

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

naroz.: .…………………..…………………………………………………………….…… 

bytem: ………………….………………………………………………………….………… 

karanténní opatření, a že mi není známo, že v posledních 14 dnech přišlo dítě do styku s osobami, které 

onemocněly přenosnou nemocí.  

Jsem si vědom/a/ právních následků v případě uvedení nepravdivých informací.  

 

Datum: …………………………………………...………        Podpis: ………………………………………………………… 

 

 

 


