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Záväzná prihláška 
 

MENO A PRIEZVISKO:  

Dátum narodenia:  

Trvalé bydlisko:  

Zákonný zástupca:  

Mobil 1:  

Mobil 2:  

E-mail:  

Dátum vstupu do klubu:  

 

 

1. Súhlasím, aby môj syn (dcéra) trénoval(a) v klube Super Deti. 

2. Svojím podpisom beriem na vedomie stanovy klubu, pravidlá klubu  a  platný cenník tréningových jednotiek a 

úhrady budem vykonávať podľa platných podmienok (aj v prípade neúčasti na tréningu zo zdravotných alebo 

iných dôvodov) do 10-tého dňa daného mesiaca. V prípade vynechania tréningového procesu počas celého 

mesiaca je potrebné uhradiť 50% z príslušného mesačného poplatku.  

2. Beriem na vedomie, že tréner, resp. vedúci klubu mi odporučil uzavrieť úrazovú poistku pre syna (dcéru). V 

prípade jeho (jej) úrazu nebudem od klubu nárokovať žiadne finančné prostriedky. 

3. V prípade, že môj syn (dcéra) chodí na tréning, alebo z tréningu sám bez doprovodu rodiča, beriem na seba 

zodpovednosť za jeho (jej) činy, prípadne úraz a nebudem si nárokovať žiadne odškodné zo strany klubu. 

4. Svojim podpisom sa zaväzujem, že nezatajím klubu zdravotný stav svojho dieťaťa.  

 

 

 

 

V..............................   dňa.........................   ............................................ 

        Podpis zákonného zástupcu 
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Súhlas zákonného zástupcu 
pre plavecký útvar 

 

v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

Prevádzkovateľ: Občianske združenie Super Deti, Lomonosovova 20, Košice IČO: 42329809 

 

Dolu podpísaný/-á zákonný zástupca (meno a priezvisko): 

  

___________________________________________________________________________ 

 

dieťaťa: ________________________________________________ 

 

dátum narodenia: __________________  

 

SÚHLASÍM:  

1. s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, 

trvalé bydlisko, kontakt na zákonného zástupcu  k spracovaniu a evidencii  v rámci 

združenia Super Deti. 

         ÁNO        NIE  

 

2. s uverejnením mena, priezviska, názvu súťaže a umiestnenia v súťaži, združenie Super Deti 

pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v plaveckých súťažiach na webovom sídle 

združenia Super Deti www.super-deti.sk. 

         ÁNO        NIE  

 

3. s uverejňovaním fotografií, videonahrávok z činnosti detí z plaveckých a iných aktivít 

organizovaných združením Super Deti  na webovom sídle Super Deti www.super-deti.sk a na 

facebooku Super Swim Kids Košice - Plávanie pre deti  https://www.facebook.com/Super-

Kids-Košice-Plávanie-pre-deti-672264389481591. 

         ÁNO        NIE  

 

Môj súhlas
1
 je dobrovoľný a trvá do 31.6.2021, súhlas je platný na dané obdobie aj v prípade 

odhlásenia dieťaťa z činnosti.  

 

 

Dátum:                                                        _________________________________________ 

      vlastnoručný podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

 
 

 

 

1 1 V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so 

spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba 

o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. 


