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PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ V PLAVECKÉM KLUBU KUŘIM Z.S. 

Přihláška na  1. pololetí školního roku   2019/2020  

-Tréninky nebudou probíhat jak ve státní svátky, tak v době školních prázdnin. 

Jméno:      Příjmení:     R.Č.:     

Číslo účtu: 1358497319/0800   

Zpráva pro příjemce: členský příspěvek  

VS platby: použijte prosím RČ   

Datum splatnosti: 09.09.2019    

Částka:        

Skupina Částka Tréninky Označit 

Závodní A+B 3 250,- 2xPo, Út, 2xSt, Čt, Pá, So  

Závodní C 3 250,- Po, Út, Čt, Pá  

Závodní D 3 250,- Po, Út, Čt  

Přípravka 2 750,- Út (16:30-17:30), Čt (16:30-17:30)  

Základy plavání 1 2 000,- Út (17:00-17:45), Čt (17:00-17:45)  

Základy plavání 2 2 000,- Út (17:45-18:30), Čt (17:45-18:30)  

Kondiční 1 2 500,- Po (18:00-19:00), St (17:00-18:00)  

Kondiční 2 2 500,- Po (18:00-19:00), St (17:00-18:00)  

Kondiční 3 2 500,- Út (19:00-20:00), Čt (19:00-20:00)  

Kondiční 4 2 500,- Út (19:00-20:00), Čt (19:00-20:00)  

 

-Níže podepsaný rodič podpisem potvrzuje svůj souhlas se zveřejňováním fotografií dítěte na stránkách plaveckého klubu, novinách a pod., které budou 

pořizovány například na závodech, trénincích, soustředěních atd...! 

-Níže podepsaný rodič podpisem potvrzuje, že je zodpovědný za zdravotní stav přihlášených dětí a není si vědom žádné nemoci nebo jiné skutečnosti, 

která by bránila jeho dětem v navštěvování plaveckého klubu, zvládání tréninků a závodů se zvýšenou fyzickou námahou!  

-Níže podepsaný rodič podpisem potvrzuje svůj souhlas s registrací přihlášených dětí u ČSPS a s poskytnutím veškerých potřebných osobních údajů 

tomuto plaveckému svazu. http://www.czechswimming.cz/ 

-Veškeré osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 

- Níže podepsaný rodič povoluje trenérovi případně jiným rodičům převážet dítě autem například na závody či jiné akce. Případně i jiným cestovním 
prostředkem. Souhlas platí do jeho písemného zrušení níže podepsaným rodičem.  
-Děti nesmí setrvávat po ukončení tréninku v prostorách bazénu. Příchod na trénink vždy 15min před zahájením! 

-Rodiče nesmí setrvávat během tréninků u bazénových ploch, přístup k nim je možný pouze před a po tréninku za účelem předání dětí 

trenérovi/vyzvednutí dětí.  

- Pro přijetí do klubu je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

 

 

 

- Závodních plavců  a plavců ve starší přípravce se od letošního roku týká následující část vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Proto vyžadujeme 

dodání originálu protokolu o této lékařské prohlídce: 

(1) Druhy lékařských prohlídek jsou pro účely zjištění zdravotní způsobilosti 

a) k výkonnostnímu sportu, vrcholovému sportu nebo sportu a tělesné výchově ve sportovních školách 

http://www.czechswimming.cz/
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=101/2000
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1. vstupní lékařská prohlídka, 

2. pravidelná lékařská prohlídka a 

3. mimořádná lékařská prohlídka, nebo 

b) k organizovanému sportu, neorganizovanému sportu nebo předmětu tělesná výchova jednorázová 

lékařská prohlídka. 

(2) Obsahem každé lékařské prohlídky podle odstavce 1 je 

a) rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí, 

b) sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a 

popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována, 

c) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaných 

onemocněních a užívaných léčivých přípravcích s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, 

které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné 

výchově, k nimž je posuzována, 

d) komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů 

posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována, 

e) rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově, 

(dále jen "základní vyšetření"). 

(3) Vstupní lékařská prohlídka vedle základního vyšetření obsahuje, 

a) jde‐li o výkonnostního sportovce nebo uchazeče ke vzdělávání ve sportovní škole, 

1. zjištění základní antropometrie, 

2. standardní klidové elektrokardiografické vyšetření a 

3. laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním 

vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost 

sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku. 

(1) Pravidelná lékařská prohlídka se provádí za účelem zjištění změn zdravotního stavu posuzované 

osoby, které by mohly vést při dalším provozování výkonnostního sportu, vrcholového sportu nebo 

sportu a tělesné výchovy ve sportovních školách k poškození zdraví této osoby nebo k poškození 

zdraví jiných osob, popřípadě za účelem zjištění, zda sportovní zátěž nepřevyšuje adaptační možnosti 

organismu posuzované osoby. 

(4) Pravidelná lékařská prohlídka se provádí jednou za 12 měsíců, pokud jiný právní předpis upravující 

zdravotní způsobilost nestanoví jinak. 

 

- U ostatních plavců v našem spolku, je vyžadována alespoň základní sportovní zdravotní prohlídka, kterou provede kterýkoliv obvodní lékař. Protokol 

o této kontrole vyžadujeme doložit do 14ti dnů od odevzdání této přihlášky.  

 

- Vzhledem k nárůstu cen pronájmů a velké absenci na trénincích ve skupinách závodních plavců, se rozhodlo vedení oddílu , společně s trenéry, pro 

tato opatření: 

1.  v případě absence plavce na tréninku větší než 75% ( v průběhu pololetí), budou veškeré náklady na starty na závodech hrazeny rodiči. 

2. v případě absence větší než 50% , budou plavci přeřazeni do skupin kondičního plavání 

3. nevztahuje se na  doložené dlouhodobé nemoci 

Doufáme, že k těmto opatřením nebudeme muset přistupovat často a proto vás žádáme o jejich důsledné dodržování. 

 

Rodič přihlašovaného dítěte: 

Jméno:       Příjmení:      

E-mail:       Telefon:      

 

Datum:      Podpis:      


