
         Přihláška do Orel jednota Vyškov – atletika, Hřbitovní 6, Vyškov 
                                   školní rok 2018/2019 
                       
Vážení rodiče, na konci školního roku jste vyplňovali předběžnou přihlášku, která nám sloužila jako podklad pro 
rozdělení dětí do oddílů, které již proběhlo a o němž budete informováni. Na nový školní rok je potřeba vyplnit novou 
řádně vyplněnou přihlášku (stávající i noví členové). Chápeme, že rozdělení nemusí vyhovovat vždy všem, ale snažte 
se ho, prosím, respektovat, neboť rozdělení takového počtu dětí není snadné. Brali jsme v úvahu vaše požadavky, 
závodící děti, začátečníky, nebo ty, kteří závodit nechtějí, ale v atletice by rádi pokračovali. Jednotlivé skupiny, časové 
rozpisy i seznamy dětí budou na začátku září 2018 vyvěšeny na webových stránkách oddílu. Až poté vyplňte přihlášku 
a zatrhněte příslušný oddíl dle našeho zařazení. Noví zájemci, kteří neodevzdávali předb. přihl. se orientují dle 
ročníků a předešlé inf. se jich netýkají! 
 
Závodící - atletický oddíl /AO          x         nezávodící - atletický kroužek/AK  (zaškrtněte) 
(Rozdělení je dle zájmu dítěte a podmínek oddílu uvedených v důležitých informacích pro rodiče, které jsou na stránkách oddílu v sekci ke stažení) 
  

Orlík 1 - ročníky      14 - 12       pouze  1x týdně / 1 hodina (závodící dle domluvy) 
Orlík 2 - ročníky      11 - 10       pouze  1x týdně / 1 hodina (závodící dle domluvy) 
Orlík 3 – ročníky     (10) 09 - 08       AO   2x     3x            AK 1x / 1,5 hodiny 
Orlík 4 – ročníky      07 a starší        AO   2x     3x            AK 1x / 1,5 hodiny    
 (zaškrtněte správnou skupinu a počet tréninků dle zařazení z Předběžné přihlášky)  
 
Příjmení a jméno: ................................................................................... Datum narození:.......................................             
 
Rodné číslo (pouze roč. 2010 a starší kvůli ČAS): …………….……….…................................ 
 
Bydliště: .....................................................................Jméno zák. záatupce:............................................................... 
 
Matka tel.: .........................................................  email (čitelně):......................................................... 
 
Otec   tel.: .........................................................  email (čitelně):......................................................... 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prohlášení zákonného zástupce o zdravotním stavu dítěte je povinnou a nedílnou součástí přihlášky do atletické oddílu Orlík Vyškov! Děti 
ročník 2007 a starší musí mít navíc sportovní lékařskou prohlídku. 
 

Prohlášení zákonného zástupce o zdravotním stavu dítěte: 
 
    Vaše dítě bude provozovat pohybové aktivity s důrazem na všestrannost, včetně soutěží a závodů pro příslušnou věkovou 
kategorii v rámci atletického oddílu, případně v rámci krajského atletického svazu a Českého atletického svazu. Zdravotní stav a 
znalost trenéra o případných zdravotních omezeních, komplikacích hraje velmi důležitou roli v celoroční přípravě, možnosti ne-
využití cviků, zátěži apod. Proto žádáme, abyste uvedli veškeré důležité skutečnosti, týkající se zdravotního stavu vašeho dítěte. 
 
Prohlašuji, že můj syn/dcera ……........................................................................................................................ 
 
(zaškrtněte vhodnou možnost) 

1. je zdravotně způsobilé se zúčastňovat všestranných pohybových aktivit v rámci atletického oddílu Orel jednota Vyškov 
– atletika, vč. soutěží a závodů. 

 
2. má zdravotní omezení (ploché nohy, růstové potíže, omezení hybnosti kloubů, astma, alergie apod. – vypište): 

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

3. má vážnější zdravotní, neurotické či psychické potíže (epilepsie, srdeční vada, celiakie, ADHD, autismus apod. – 
vypište): 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



V případě, že znám aktuální zdravotní stav svého dítěte a neuvedu o něm pravdivou skutečnost, jsem si vědom/a, že se mohou 
vyskytnout případné zdravotní potíže či komplikace, plně zodpovídám za případně vyskytnuté zdravotní potíže související s těmito 
potížemi. 
 

 
V…………………………….dne……………2018                                      Podpis rodičů: ………….................................... 
 
 

 

Na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation), Nařízení Evropského 

parlamentu a rady 2016/679 , která mění ochranu osobních dat občanů: 

souhlasím se zpracováním, evidencí, užití osobních údajů mého dítěte uvedených v přihlášce na daný školní rok, které 
jsou důležité pro potřeby oddílu a ČAS.  

 Dále souhlasím se zveřejňováním fotografií, videozáznamu ze závodů, akcí, soutěží oddílu, ČAS,  

 S užitím fotografie dítěte na webových stránkách oddílu a sociální sítí oddílu (bez uvedení jména) 

 S užitím fotografie a jména dítěte při mimořádných výsledcích na webu a soc. síti oddílu, vydavatelům tištěných 
či elektronických médií, ČAS 

 S předáním údajů dítěte pojišťovně či zprostředkovateli za účelem sjednání či vyřízení pojistky, 

 S použitím údajů dítěte nezbytných k přihlášení do závodů, soutěží, akcí a provozovatelům ubytovacích 
zařízení pro případ soustředění apod. 

 
Toto své rozhodnutí může zákonný zástupce nebo zletilý sportovec kdykoli během školního roku změnit, souhlasy a přihláška je 

platná pouze na daný školní rok a poté budou veškeré materiály skartovány. 

 
 
 
Ve…………………………….dne…………..……2018                              Podpis rodičů: …………...................................... 
 

 

 


