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Přihláška do atletického oddílu Orel Vyškov 2019/2020 

 

Osobní data:  
 
Příjmení:……………………………………………………………… Jméno:…………………………………………………………………  
                 
Narozen:……………………………………………………………… Rodné číslo:…………………………………………………………     
 
Bydliště 
Ulice:………………………………………………………………………………………    PSČ:…………………………………….. 
 
Obec:…………………………………………………………………………………… 
 
Kontakt 
 
Telefon sportovce:………………………………………………..   E-mail sportovce:…………………………………………………. 
 
Jméno a příjmení rodiče: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon rodič*:……………………………………………………..   E-mail rodič*:………………………………………………………..                                                                                                
*U osob mladších 18let  
____________________________________________________________________________________ 
 
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. 

Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení § 11 zák. č. 101/2000 Sb. 
 
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. 

 
V……………………………….                                                                                        dne: ………………….……  2019          
                             
 
Podpis rodičů u osob mladší 18 let …………..........................    Podpis sportovce……………………………………… 
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Prohlášení zákonného zástupce o zdravotním stavu dítěte 
Pro všechny kategorie 

 
    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……………2019                                      Podpis rodičů: ………….................................... 
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Prohlášení o zdravotní způsobilosti od ošetřujícího lékaře 
(Prohlášení zákonného zástupce o zdravotním stavu dítěte je povinnou a nedílnou součástí přihlášky do atletické oddílu 

Orlík Vyškov! Děti ročník 2008 a starší musí mít sportovní lékařskou prohlídku. 

 
 
    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. 
 

 
Je/není zdravotně způsobilý/á zúčastňovat se pohybových aktivit v rámci všeobecné přípravy dětí a 
mládeže atletického oddílu Orel Vyškov a závodů pro příslušnou věkovou kategorii. 
Upozorňuji na zvláštnosti a omezení (vyplní lékař) 
 
Posuzovaná osoba:  

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………….. narozen dne: ………………………………….  

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU  

Posuzovaná osoba je k výše uvedené sportovní disciplíně a kategorii:  

Zdravotně způsobilá…………………………………………….. 

Zdravotně nezpůsobilá…………………………………………  

Zdravotně způsobilá s podmínkou: …………………………………………………………  

Doba platnosti posudku (uvádí se pouze u organizovaného sportu, neorganizovaného sportu nebo předmětu 

tělesná  

výchova): ……………………………………………………………………………………………………………  

Poučení: Proti tomuto lékařskému posudku je možno podat podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. o 

specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumánído 10 pracovních 

dnů ode dne, kdy byl posuzované osobě předán. Návrh se podává písemně výše uvedenému lékaři. Návrh na 

přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je 

pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá či zdravotně způsobilá s podmínkou. Posuzovaná 

osoba/zákonný zástupce převzal lékařský posudek do vlastních rukou. 

 

 
 
V……………………………. dne: …………… 2019                   Razítko a podpis lékaře: ………………………………………… 
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DOTAZNÍK 
pro rodiče dětí 

Mohu nabídnout tuto spolupráci s oddílem: 

o Rozhodčí 

o Trenér 

o Sponzor 

o jiná pomoc ………………………………………………………………………………………………………… 

o nemůžu pomoc 

Poznámka:………………………………………………………………………………………………………………… 

Komunikace s oddílem, budu využívat: 

Webové stránky oddílu…..……………………………………………………………………………………………… 

Facebook………………………………………………………………………………………………………………………… 

E – mail…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mobil, sms …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mám připomínky k oddílu: 

• Jaké:………………………………………………………………………………………………………………………

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

Nemám žádné:……………………………………………………………………………………………………….  

• Sport, který dítě ještě provozuje:…………………………………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení rodiče ………………………………………….…………. podpis: ………………………………………………… 
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