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Příloha 1: Účastnické podmínky  

1. Přihlášení:  

Vyplněním a odesláním Registrace - Závazné přihlášky (tj. návrhu smlouvy o zajištění 

účasti) se objednatel zavazuje k účasti registrované osoby na Fotbalové škole, organizované 

společností SK Sigma Olomouc, a.s. Nedílnou součástí Závazné přihlášky je současná 

akceptace příloh, které posíláme. Přílohy zahrnují:  

 ÚČASTNICKÉ PODMÍNKY  

 ŘÁD Fotbalové školy (FŠ) 

 SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S OBSAHEM ÚČASTNICKÝCH 

PODMÍNEK A ŘÁDU „FŠ“(k odevzdání při nástupu do FŠ)  

 PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE O BEZINFEKČNOSTI A LÉKAŘSKÉ 

ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ ÚČASTNÍKA (k odevzdání při nástupu do FŠ)  

Přijetí Vámi odeslané přihlášky bude automaticky potvrzeno obratem na Vámi 

uvedenou emailovou adresu. Vyplněním a odesláním registračního formuláře na „FŠMB“ ve 

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v 

platném znění, objednatel uděluje společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. výslovný souhlas ke 

zpracování vlastních osobních údajů v rozsahu dat uvedených do formuláře, za účelem 

administrativního zpracování.  

2. Storno podmínky:  

V případě nezaplacení stanovené částky v požadovaném termínu dle Pokynů k platbě 

se automaticky Závazná přihláška ruší a místo je nabídnuto náhradníkovi dle pořadí přihlášek. 

Při novém přihlášení objednatel celý proces registrace musí opakovat a dostává se 

automaticky na nové místo v pořadníku. V případě zrušení akce ze strany objednatele po jejím 

plném zaplacení do 5. týdne před zahájením turnusu bude objednateli vrácena částka v plné 

výši. V případě zrušení akce ze strany objednatele po jejím plném zaplacení 4. až 1. týden 

před zahájením turnusu bude objednateli vráceno 50 % částky. V případě zrušení akce ze 

strany objednatele po jejím plném zaplacení později než 7 dnů před zahájením turnusu nebude 

objednateli vrácena žádná finanční částka, Účastnický poplatek propadá ve prospěch 

organizátora ve své plné výši. V případě porušení Řádu „FŠ“ a následném vyloučení 

účastníka nemá objednatel nárok na vrácení Účastnického poplatku.  



3 

 

 

 

3. Organizační náležitosti a bezpečnostní nařízení:  

Podrobné informace o průběhu „FŠ“ objednatel obdrží nejpozději do jednoho týdne 

před zahájením daného turnusu. Účastníci jsou povinni respektovat Řád „FŠ“ a řídit se 

bezpečnostními nařízeními v něm uvedenými, v opačném případě mohou být z probíhajícího 

turnusu vyloučeni bez nároku na finanční náhradu.  

4. Změny programu:  

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv až do zahájení daného turnusu provést změny 

nebo doplnění Účastnických podmínek.  

5. Důvěrnost informací:  

Veškeré poskytnuté informace jsou důvěrné, budou použity výhradně za účelem 

administrativního zpracování organizátorem a nebudou sdělovány třetím osobám.  

6. Účastníci z Ostravy:  

V případě, že přihlášený účastník je trvalým pobytem z místa konání akce trvá na 

vlastním ubytování doma, tedy mimo hotel, činí náklady za účastnické místo ve vybraném 

turnuse 5.000,- Kč.  

7. Závěrečná ustanovení:  

Práva a povinnosti se řídí ustanoveními obchodního, resp. občanského zákoníku dle 

českého právního řádu. Případné spory příslušně řeší české soudy. Objednatel souhlasí s 

účastnickými podmínkami, zavazuje se je respektovat a bere na vědomí, že jsou pro obě 

strany závazné.  

Zdroj: www.fotbalovaskola-hubnik.cz/  
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Příloha 2: Souhlas rodiče / zákonného zástupce 

SOUHLAS RODIČE / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE s účastí dítěte na Fotbalové škole  

Já ................................................... 

narozen ......................................... 

bytem ............................................ 

souhlasím s účastí mého syna ................................................  

narozeného.................................... 

bytem ..................................................................................... 

na Fotbalové škole, která se koná  

od ......................... .v ..................................  

Tímto akceptuji Účastnické podmínky, beru na vědomí, že mé dítě je povinno řídit se 

Řádem Fotbalové školy a jsem připraven/-a nést důsledky vyplývající z jejich případného 

porušení. V případě nutnosti budu v době pobytu mého dítěte k  

zastižení na tel.: ............................. 

nebo adrese: ........................................................................... 

V ...................................dne ..........................  

Zdroj: www.fotbalovaskola-hubnik.cz/  
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Příloha 3: Zdravotnické potvrzení  

ZDRAVOTNÍ POTVRZENÍ (vyplní lékař) odevzdává se na srazu účastníků: 

Jméno ............................................  

Příjmení .........................................  

Rodné č. .........................................  

Zdravotní pojišťovna........................ 

Byl(a) očkován(a) proti: .......................................................................................................... 

Prodělal(a) tyto 

choroby:.................................................................................................................................... 

Zvláštní upozornění:.................................................................................................................. 

Dítě je schopné zúčastnit se Fotbalové školy, nemá karanténní opatření ani změnu 

běžného režimu a je schopno absolvovat týdenní sportovní program.  

.................................... ..........Datum, razítko a podpis lékaře  

(vyplní rodič) Upozorňuji, že mé dítě (vypište alergie, užívání léků apod.):  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................... Datum a podpis rodiče (zákonného zástupce)  

BEZINFEKČNOST odevzdává se na srazu účastníků: 

Jméno ...........................................  

Příjmení .........................................  

Rodné č. ......................................... 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky 

akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu 

nenařídil karanténní opatření. Není mi také známo, že by dítě v posledních 14 dnech přišlo do 
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styku s osobami, které onemocněly infekční nemocí. Dítě je schopno účasti na Fotbalové 

školy.  

.................................... .................................... Datum * a podpis rodiče (zákonného zástupce)  

* Bezinfekčnost musí být datována maximálně2 dny před začátkem turnusu Fotbalové 

školy.  

Zdroj: www.fotbalovaskola-hubnik.cz/  
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Příloha 4: Řád  

1. Všichni účastníci jsou povinni během pobytu na Fotbalové školy (dále jen „FŠ“) 

plnit pokyny vedoucích, instruktorů, trenérů a pedagogických pracovníků (dále jen 

„Pracovníci“) a dodržovat řád zařízení, ve kterém jsou ubytováni.  

2. Účastníci se nesmí bez povolení pracovníka vzdálit z prostoru určeného pro daný 

program. Toto platí i při výletech a ostatních přesunech.  

3. Onemocnění a poranění hlásí účastníci Pracovníkovi a zdravotníkovi “FŠ”.  

4. Účastníci, kteří jsou omluveni z tréninku ze zdravotních důvodů, nesmějí bez 

povolení Pracovníka opustit ubytovací zařízení.  

5. Povinností každého účastníka „FŠ“ je udržovat pořádek a čistotu v pokojích, 

společenských místnostech a hygienických zařízeních. Používání elektrických spotřebičů, 

obsluha topení atd. se řídí pokyny vedoucího zařízení. V případě poškození majetku zařízení 

nebo cizí osoby, se viník zavazuje, že škodu nahradí.  

6. Kouření a konzumace alkoholických nápojů je v průběhu „FŠ“ účastníkům přísně 

zakázána. Stejně tak je zakázáno i požívání ostatních toxických a návykových látek.  

7. Peníze a cenné předměty si mohou účastníci „FŠ“ uložit u Pracovníka, jinak se za 

ně neručí. Totéž se týká i věcí odložených a zapomenutých mimo ubytovací zařízení. Veškeré 

ztráty je nutné ihned hlásit Pracovníkům „FŠ“.  

8. Škodu na zařízení je třeba ihned hlásit a hradí ji ten, kdo ji způsobil.  

9. Účastníci jsou povinni dodržovat denní řád.  

10. Porušení Řádu „FŠ“ se trestá podle stupně až vyloučením z „FŠ“ bez nároku na 

vrácení zaplacených výloh. Rodiče nebo zákonní zástupci budou o tomto bezprostředně 

informováni.  

Zdroj: www.fotbalovaskola-hubnik.cz/ 


