
PŘIHLÁŠKA a souhlas se zprac. osobních údajů – KANGOO JUMPING 
 

JMÉNO ÚČASTNÍKA:________________________________Město:__________________ 

 

Věk + datum narození ________________________________ Váha (v kg) _____________  

 

Vlastní boty/cena kurzu (__.pololetí): ANO/1.500 Kč – NE/2.500 Kč (velikost bot)________     
 

Platbu uhradím hotově instruktorovi nejpozději na 1.hodině nebo převodem na účet 1611657014/3030 

Nákup kangoo bot v Eshopu www.kangoo-jumping.cz/eshop (pro určení velikosti se s námi poraďte) 

 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE 

a) Prohlašuji, že dítě je zdravotně způsobilé navštěvovat výše uvedený zájmový kroužek 

s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Kroužek vykonává dobrovolně na 

vlastní zodpovědnost a instruktor neodpovídá za případná vzniklá zranění. 

b) Po skončení kroužku si dítě vyzvednu osobně nebo může odejít zcela samostatně 

bez kontroly instruktora.  

c) V případě nemoci včas dítě omluvím (ohledně případné náhrady hodiny se domluvím 

na využití v jiné lokalitě, v případě delší nemoci, 3 a více hodin, na převedení na nové 

pololetí). Nelze uplatňovat nárok na vrácení platby za kroužek. Prosíme rodiče, aby 

nemocné děti na kroužek nevodili a neohrozili tak ostatní děti možnou nákazou. 

Instruktor může dítě z hodiny vykázat. 

d) Účastník/zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním 

zaviněním na zařízení a vybavení provozovatele (běžné opotřebení náčiní nikoliv).  

e) Výuka probíhá v prostorách stanovených provozovatelem, ve sjednaném termínu a 

čase. Během prázdnin a státních svátků se výuka nekoná. Provozovatel si vyhrazuje 

právo na změnu termínu výuky.  

f) V případě nedostatečného naplnění kurzu si provozovatel vyhrazuje právo na 

převedení kurzu na jinou pobočku provozovatele (sloučení) nebo zrušení kurzu, kdy 

kurzovné vráceno. 

g) Tímto uděluji souhlas Kangoo Jumping – Ing. Daniela Kohnová, se sídlem Růžovka 

133/2, Litoměřice 41201, IČ: 75993996, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u 

soudu ZÚJ: 564567 – Litoměřice, aby ve smyslu 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 zpracovávala poskytnuté osobní 

údaje: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, velikost nohou, 

váha, věk, pořízení fotografií a videozáznamů. 

h) Tyto údaje je možné zpracovat na základě mnou uděleného souhlasu za účelem 

poskytnutí hodin Kangoo Jumping, a s tím spojených reklamních účelů. Tyto údaje 

budou zpracovány po dobu 15 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, mám 

právo vzít souhlas kdykoliv zpět, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si u nás přístup 

k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat výmaz 

těchto osobních údajů. 

 

V ____________________________________ Dne______________________________ 

Jméno zákonného zástupce______________________ Podpis _____________________ 

Email: _______________________________________ Telefon:____________________           

http://www.kangoo-jumping.cz/eshop

