
 

 

 

Sportovní  HESU 

Na  ích se   základním atletickým disciplínám, jako je  skok 

a hod, dále zá  gymnastiky, ale také skupinovým pohybovým i  hrám. 

me   koordinovat jejich pohyby a  jejich   jim 

kdy a jak   kvalitní relaxace je nezbytnou podmínkou pro zdravý 

vývoj  i . Více informací o tom, jak  vypadají najdete na 

www.hesu.cz/krouzky. 

KDE, KDY A ZA KOLIK 

•   E. Krásnohorské 2919,  Králové nad Labem (tréninky  v týdnu od 

11.  2017) 

• 1×   

ve  od 15:30, 60minut 

 

• Ceny 

• Platba : 1×  60min - 1 450 K  

• Platba : 1×  60min - 2 750  

• Minimální   pro  samostatný termín tréninku je 15 . 

JAK SE  

1.   na druhém listu, 

2. odevzdejte ji zástupci HESU ve  nebo nám ji  naskenovanou na 

hesu@hejnova.cz a v kopii na aerbenova@hejnova.cz  

3.    v hotovosti zástupci HESU ve   Andree Erbenové nebo 

na  6708552/0800 a jako zprávu pro   celé jméno 

  V   vám rádi vystavíme fakturu jako potvrzení 

o zaplacení  kontaktujte  Lenku Dostálovou na ldostalova@hejnova.cz.  

http://www.hesu.cz/krouzky
mailto:hesu@hejnova.cz
mailto:aerbenova@hejnova.cz
mailto:ldostalova@hejnova.cz


 

 

 

 

 na sportovní  HESU 

KOHO  

Jméno:      Jméno: 

Rodné      Rodné slo: 

        

        

Léky, omezení:     Léky, omezení: 

  více  jednoho  máte slevu 10 % na celou objednávku. 

 

KONTAKT NA VÁS 

Jméno  1):     Telefon a e-mail: 

 

Jméno  2):      Telefon: 

Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních  podle zák.  101/2000 sb., v platném  a souhlasím s  

rodného  podle zákona  133/2000 sb., v platném    ve své  budu ctít kodex, stanovy 

HESU a  platné  normy. Souhlasím s tím, aby sportovní klub zpracovával a evidoval osobní údaje poskytnuté 

mu v souvislosti s mým m a  v HESU. Tento souhlas se  vztahuje i na mé rodné  fotografie 

a videozáznamy. Osobní údaje,  rodných  je HESU  zpracovávat a evidovat i po  mého 

 ve sportovním klubu.   jsem byl/a  informován/a o   dle ustanovení §11 

zákona  101/2000 sb., v platném  ci trénink  budou provozovat pohybové aktivity s  na 

    a závod  pro   kategorii v rámci klubu HESU. 

 

Ve  Králové n. L. dne ____________                                     __________________

          Podpis    

 

 

 

 



 

 

ODEVZDÁNÍM   

(upravuje VYHL  391/2013 Sb. ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní  k é  a 

sportu)  

- pokud je  více  10 let, dodám Jednorázové  potvrzení,   jsou é 

 se  pohybových aktivit v rámci atletického oddílu/klubu   a 

  do 30  V  nedodání  potvrzení   do doby dodání 

potvrzení (max. 30    rizika s nedodáním potvrzení spojená.  

- pokud je  mé   10 let, dodám Jednorázové  potvrzení,  ti jsou é 

 se  pohybových aktivit v rámci atletického oddílu/klubu   a 

  do 30  V  nedodání  potvrzení dodám souhlas formou 

 a   rizika s tím spojená. 

 

__________________________  

podpis zákonného zástupce potvrzující  rizik 

 A UR  OSOBY OPR E DLE ZÁKONA O 
ZDRAVOTNÍCH  

Údaje zákonného zástupce:  

Jméno a jmení:     Nar. dne: 

Kontakt: 

Údaje nezletilého :  

Jméno a jmení:     Nar. dne: 

Trvale bytem: 

 

Jako zákonný zástupce  pana/paní Andreu Erbenovou (vedoucího akce), nar. __________, trvale 

bytem ______________________________, aby po dobu konání sportovního  tj. od 11. 9. 2017 do 

30. 6. 2018 /a za mé nezletilé  souhlas s poskytnutím zdravotních    v této 

 nastane   úrazu i takového,  nespadá do kategorie nezbytné ,   

nemocí).  

 souhlasím s tím, aby ve shora uvedené  byl  informován o zdravotním stavu 

mého nezletilého  ve smyslu ustanovení §31 zák.  372/2011Sb.  

  pana/paní Andreu Erbenovou osobou, na  itou  má moje nezletilé 

 právo  poskytování zdravotních  podle §28 odst. 3 písm. e) bod 1, a to ve shora uvedené  

konání sportovního   

 

Ve  Králové n. L. dne ___________                     __________________  

podpis zákonného zástupce 


