
V Karviné dne _____________             Podpis zákonného zástupce: ……………………………………. 

 

 

 
 

 

 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: ………………………………………………….................................... 

DATUM NAROZENÍ: ……………………………………………………………………………………… 

ADRESA: ………………………………………………………………………………………………………. 

ŠKOLA (školka), TŘÍDA: ………………………………………………………………………………… 

RODNÉ ČÍSLO: ……………………………………………………………………………………………… 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA: ……………………………………………………………………………. 

JMÉNO MATKY: …………………………………………………………………………………………… 

JMÉNO OTCE:……………………………………………………………………………………………….. 

TELEFON - MATKA: ………………………………………………………………………………………. 

TELEFON - OTEC: ……………………………….………………………………………………………… 

Dcera již má zkušenosti s tancem či mažoretkovým sportem? ANO/NE    

Kde a jak dlouho:…………………………………………………………………… 

 
- Souhlasím s přihlášením mého dítěte do mažoretek MiKaDo Karviná  z.s. a umožním mu pravidelnou účast na 

plánované činnosti. Jsem seznámen/a s tím, že zápisné je hrazeno pololetně. Při vystoupení z oddílu se nevrací.  

- Svým podpisem stvrzují, že moje dítě je zdravotně způsobilé oddíl navštěvovat a nemá žádná zdravotní omezení ve 

vztahu k prostředí a činnosti oddílu.  

- Souhlasím také s uvedením a použitím fotek mého dítěte pro účely propagace MiKaDo Karviná, z.s. 

- Pokud přestane dítě do oddílu docházet, vzdává se tím ze své vůle členství v  MiKaDo Karviná z.s. 

- Dále svým podpisem stvrzuji v zastoupení svého dítěte, že souhlasím s řádem mažoretek a že se jim budu řídit. 

- Dítě po přihlášení do mažoretek navštěvuje oddíl celou sezónu, tj. září-srpen daného školního roku. 

- Za cestu na trénink a zpět berou zodpovědnost za dítě rodiče.  

- Rodiče berou plnou zodpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací.  

- Rodiče uhradí škody, které dítě způsobí z nedbalosti nebo nekázně a jiných důvodů. 

- Beru plnou odpovědnost za majetek oddílem propůjčený, pronajatý nebo jinak svěřený do mého dočasného 

vlastnictví. Při poškození nebo zničení uhradí rodiče vzniklou škodu na vlastní náklady. 

- Všechny akce oddílu jsou povinné, absence možná pouze z vážných důvodů.  

- Jsem seznámen/a s chodem oddílu a s povinnostmi mne i dítěte. 

- Souhlasím se zpracováním a evidováním našich osobních údajů poskytnutých v souvislosti s členstvím. Tento 

souhlas se vztahuje i na rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že MiKaDo Karviná, z.s. je oprávněno poskytovat 

uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, k identifikaci člena při soutěžích. Osobní údaje, včetně rodného čísla, 

je MiKaDo Karviná, z.s. oprávněno zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství. 

- Děti nejsou pojištěny. Své dítě si rodič pojistí na vlastní náklady sám. 

DO SPORTOVNÍHO ODDÍLU MAŽORETEK 

MiKaDo Karviná 


