
Tenisový příměstský tábor 2022 

informace pro rodiče 
 

Místa konání:   Tenisová akademie Siesta resort Tenisový klub Chrudim 

Za Oborou 120     U Parku 135 

Staré Čívice 537 01   530 06 Chrudim 

 

Odpovědná osoba:  Ondřej Šlajs 

tenis-pardubice@seznam.cz 

737 305 089 

 

Čas:    Začátek programu: 8:00 

Konec programu v 15:00 

 

Program:   dopoledne - rozcvička, pohybové hry, svačina, tenisový trénink, oběd 

odpoledne - polední klid, tenisový trénink, sportovní hry, svačina 

- změna programu vyhrazena 

Strava:    2x svačina, oběd, pitný režim po celý den 

Co s sebou:   - sportovní oblečení do každého počasí, pevnou sportovní obuv, věci  

    na převlečení 

- tenisovou raketu (případně zdarma zapůjčíme) 

- ochranu proti slunci 

- kopii kartičky pojištěnce (nechají si děti u sebe) 

- léky podle potřeby 

- sportovní pomůcky na ostatní sporty (florbal, fotbal…) 

- léky 

- jakékoliv sportovní pomůcky (florbalová hokejka, frisbee…) 

 

 

 



Přihláška:   - přihlášku zašlete na tenis-pardubice@seznam.cz, nebo vyplněnou donést 

den konání tábora 

- v případě účasti na více termínech je potřeba mít přihlášky zvlášť 

 

Cena:    2 500 Kč (členové Tenisové akademie Siesta resort 2 300 Kč) 

- 5 dnů organizovaného programu 

- denně oběd a svačiny včetně pitného režimu 

- pronájem tenisových dvorců, míčů, raket a vybavení 

- odborný dozor 

 

Platba:    - hotově v první den konání tábora 

- jiný způsob platby po domluvě s vedoucím 

- v případě neomluvené účasti na táboře si dovolujeme účtovat  

1000 Kč (z důvodu objednaného jídla a svačin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘIHLÁŠKA NA TENISOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
 

Přihlašuji svého syna/dceru  ………………………………………………………… 

Pardubice - Staré Čívice Termín:  11.-15.7.2022 

Chrudim Termín:    8.8. - 12.8. 2022 

Rodné číslo …………………………………. 

Adresa ………………………………………………………………………………… 

Telefon 1 ……………………………. Telefon 2 ……………………………. 

Email …………………………………………………. 

Zdravotní 

omezení:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Pojišťovna ………………………….. 

Další informace …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Zkušenosti s tenisem:   začátečník / pokročilý 

Kde jste se o nás dozvěděli? ………………………………………………………… 

 

Datum …………………… 

 

 

 

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé zejména co se týče kontaktu, léků a  

alergií. Dále prohlašuji, že můj syn/dcera jsou zdravotně způsobilé k absolvování celého  

tábora. 

Podpis zákonného zástupce …………………………. 

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 258/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních 

systémech,  

zákona č. 1061999 Sb., o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních  

údajů a o změně některých zákonů 



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 
 

1)Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce ( Tenisová akademie  

Siesta resort z.s.) moje fotografie, sportovní výsledky a videa za účelem prezentace na webu klubu,  

prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech a v marketingu klubu (propagační  

materiály, letáky, noviny) 

2)Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé a) telefonní číslo, b) email a c) rodné číslo za  

účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace,  

vyřizování pojištění apod.). 

3)Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu  

zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).  

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:příslušnému sportovnímu  

Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS, výkonnému výboru ČUS.  

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 1)mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15  

Nařízení), 2)požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 3) na výmaz osobních údajů bez  

zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,4) na omezení zpracování  

osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 5) na přenositelnost údajů v případech stanovených  

v čl. 20 Nařízení, 6) odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,7) podat proti Správci údajů 

stížnost podle čl. 77 Nařízení. 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a  

souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem. 

 

 

V Pardubicích dne ___________  

 

 

  

 _________________________________________  

Jméno a příjmení a PODPIS  

(u nezletilých podpis zákonného zástupce) 


