
Provozní řád a podmínky pro návštěvníky dětských kurzů 

1. Naše Sportovní akademie P&M má uzavřené pojištění odpovědnosti (ZPP-OP 1/15), například 
pokud náš trenér způsobí špatným uchopením dítěte dítěti úraz, dítě uklouzne na vytřené podlaze a 
zlomí si nohu aj. Pojistka se nevztahuje na újmu, ke které došlo vlastním zaviněním dítěte. 
Doporučujeme každé dítě individuálně pojistit pro případ úrazu s pojištěním účinným nejpozději ode 
dne zahájení docházky. V případě, že toto pojištění nemáte sjednané a máte o něj zájem, obraťte se 
na naši zástupkyni: Kateřina Zímová, Allianz pojišťovna, a.s., Tel: 606 661 867, E-mail: 
katerina.zimova@iallianz.cz  

2. Příchod na trénink je minimálně 10 min. před zahájením. K převlékání a přezouvání využívejte 
některou ze tří šaten. Oblečení a obuv nechávejte v šatních skříňkách. 

3. Do začátku tréninku čekají děti v šatně na příchod trenéra. V žádném případě není dovoleno dětem, 
aby vstupovaly a zasahovaly do tréninku jiné skupiny. Do tréninkového sálu nebo haly vstupují děti 
výhradně v doprovodu trenéra. 

4. Na trénink s sebou děti nosí sportovní oblečení a čistou sportovní obuv určenou pro konkrétní 
sportovní disciplínu. Ve špinavé obuvi nesmí dítě vstupovat do tréninkového sálu nebo haly. 
V prostorách se konzumuje pití v lahvi z umělé hmoty (ne sklo, ani krabičky s brčkem či plechovky). 

5. Z důvodu bezpečnosti a udržení kvality výuky jsou všechny dětské lekce neveřejné, nepřístupné 
rodičům. S výjimkou otevřených lekcí, na které budou rodiče v průběhu roku několikrát zváni. 

6. Sledujte aktuality na nástěnkách, FCB Sportovní Akademie P&M a  www.petrakadlecova.cz. 

7. Prosíme rodiče, aby dohlédly na své děti, aby neměly žvýkačky, šperky, hodinky, náramky, řetízky. 

8. Při opakovaném porušení kázně bude dítě ze Sportovní Akademie P&M vyloučeno bez nároku na 
vrácení peněz.  

9. Během tréninkového období je první skupinová lekce na vyzkoušení zdarma. Při druhé lekci je již 
nutno provést platbu kurzovného, jinak nebude dítě přijato. Děti se kurzu mohou hlásit během celého 
roku. Kurzovné bude adekvátně vypočteno ode dne Vašeho zahájení. Již před první lekcí je nutné mít 
vyplněnou online přihlášku.  
Platby privátních lekcí Fitness se platí individuálně v hotovosti každý trénink. 

10. Nepřítomnost dítěte ve skupinových dětských lekcích není potřeba hlásit. Absence dítěte se 
nevyúčtovává a dítě nemá nárok nahrazovat si absenci jinou lekcí. Výjimkou je dlouhodobá absence 6 
a více týdnů s doloženou lékařskou zprávou, při které máte možnost čerpat 50% slevu ze 
zameškaných lekcí při platbě dalšího kurzovného. Peníze se nevracejí ani při ukončení dítěte během 
roku z jakéhokoliv důvodu. 
Absenci u privátních lekcí Fitness je rodič povinen nahlásit nejpozději do 12:00 hod. daného 
tréninkového dne Mgr. Petře Dočekalové na tel. 602214416. Pokud tak neučiní, hradí lekci i v případě 
absence svého dítěte. Ostatní rodiče budou včas vyrozuměni o chybění jiného svěřence a v závislosti 
na této informaci se rozhodnou, zda absolvují lekci v menším počtu dětí.  

11. Vyskytnou-li se jakékoliv problémy, obraťte se na majitelku Sportovní Akademie P&M, Mgr. Petru 
Dočekalovou, tel. 602214416. 

12. V době prázdnin a svátků se tréninky nekonají. Výjimkou jsou tréninky pro reprezentační skupiny 
Fitness Freestyle a Fitness Acrobatic. 

 

Byl/a jsem seznámen/a se všeobecnými podmínkami Sportovní Akademie P&M 

 

V Praze dne …………Jméno, příjmení rodiče…………………………..Podpis….…………………………. 

http://www.petrakadlecova.cz/


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Udělený v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a) a čl.7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 
95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) 
 
Správce osobních údajů: 

Organizace: Mgr. Petra Dočekalová, Sportovní Akademie P&M 
Sídlo: Tupolevova 730, 199 00 Praha 9 - Letňany    IČO: 66406307       DIČ: CZ7955020238 
Kontaktní telefon: +420 602 214 416   Kontaktní email: kadlecovapetra@seznam.cz 

 
DPO Správce (Pověřenec pro ochranu osobních údajů) 
Veškeré kontaktní údaje na pověřence naleznete na webových stránkách Sportovní Akademie 
/www.petrakadlecova.cz/, dále jsou k dispozici na recepci Sportovní Akademie P&M. 
 
Subjekt osobních údajů („Subjekt -svěřenec“):          Zákonný zástupce subjektu („Zákonný zástupce“): 

Jméno a příjmení: ____________________________        Jméno a příjmení:_____________________________ 

Datum narození: _____________________________        Trvalé bydliště:_______________________________ 

Trvalé bydliště: ______________________________       

 
Správce Vás tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a žádá Vás o udělení souhlasu s tímto 
zpracováním. 
Druhy zpracovávaných osobních údajů 
• fotografie subjektu, v konkrétním případě i další osobní údaje potřebné pro činnosti poskytované Subjektu, 
• sportovní, výtvarná a pracovní činnost a díla 
 
Účely zpracování 
� prezentace, propagace a výzdoba prostor Sportovní Akademie P&M, a jejího zřizovatele (webové a sociální 

stránky, soutěže, exhibice, apod.), 
� další související účely pouze za předpokladu, že jsou nezbytně nutné pro naplnění účelu zpracování a není 

možné získat od Vás další samostatný souhlas. 
 
Konkrétní důvody pro zpracování Vašich osobních údajů 
Vaše osobní údaje potřebujeme z důvodu prezentace vlastní činnosti pro veřejnost, uchazeče, zřizovatele, 
poskytovatele dotací apod. a dále pro prezentaci děl vašich dětí pro vás. Vaše osobní údaje zásadně 
neposkytneme třetím stranám. Pokud by k tomu přeci jen došlo, poskytneme je pouze s Vaším výslovným 
souhlasem.Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání docházky dítěte. 
 
Vaše práva 
• Jakožto Subjekt os. údajů máte právo na přístup ke svým os. údajům, právo na opravu svých osobních 

údajů, právo na výmaz svých osobních údajů, právo podat námitky proti zpracování svých os. údajů 
v případě, že jej považujete za odporující Nařízení, Zákonu či odporující ochraně soukromí a os. života. 

• Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to stejným či obdobným způsobem, jakým jste jej udělil 
(osobní návštěvou Správce, případně odesláním poštou na adresu Správce - v takovém případě však musí 
být odvolání opatřeno ověřeným podpisem). Berte, prosím, na vědomí, že odvolání souhlasu nemá zpětné 
účinky, tedy že zpracování, které proběhlo do doby přijetí řádného odvolání v souhlasu, je zákonné. 

• Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění 
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Naši 
zaměstnanci nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s námi jakožto 
Správcem a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení 
vzájemného smluvního vztahu. 

 
Subjekt, zastoupený zákonným zástupcem prohlašuje, že byl těsně před udělením tohoto souhlasu informován o všech 
skutečnostech týkajících se zpracování jeho osobních údajů a že byl ze strany Správce dotázán, zda zpracování rozumí, na 
což odpověděl kladně. Zákonný zástupce subjektu svým podpisem vyjadřuje souhlas s výše uvedenými informacemi o 
zacházení s jeho osobními údaji a uděluje tímto souhlas se zpracováním osobních údajů. 
 
 
 
V Praze dne ..................                                                                              ____________________ 
                                                                                                                       Zákonný zástupce Subjektu údajů 


