
 

PŘIHLÁŠKA DO SK JOUDRS PRAHA               
Pro členy kroužků Micro, Mini-Micro a Maxi - Micro 
 
Přihlašuji svou dceru/svého syna do kroužku:  

• Mini - Micro   1. třída MŠ a mladší  (3 – 4 roky)  15:30 – 16:30   □ úterý  □ čtvrtek 

17:00 – 18:00   □ pondělí  □ středa 

• Micro       2. – 3. třída MŠ  (5 –  6 let)  16:30 – 17:30   □ úterý   

17:30 – 18:30     □ čtvrtek 

18:00 – 19:00   □ pondělí  □ středa 

• Maxi - Micro  1. – 3. třída ZŠ  (7 – 8 let)  17:30 – 18:30  □ úterý   

16:30 – 17:30     □ čtvrtek  
ÚDAJE O DÍTĚTI  

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………... 

Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………………… 

Datum narození: ………………………………… Rodné číslo: ……………………………….... 

KONTAKTNÍ ÚDAJE O RODIČI  

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………… 

Telefon (mobil): ……………………………………………………………………………………… 

E-mailová adresa: ……………………………………………………………………………………. 
 

Nepovinný údaj: obor činnosti rodičů, rodiny 

……………………………………………………………………………………………………. 

(Jedná se o nepovinný údaj. Prosíme, vyplňte oblasti, ve kterých nám vy, nebo vaše rodina, můžete a jste 

ochotni pomoci klubu v jeho činnostech, ať už materiální podporou, prací, odbornou pomocí, konzultací, 

sponzoringem, slevou atd. Děkujeme.) 
 

 

Mám zájem stát se asistentem trenéra svého dítěte a pravidelně na trénincích vypomáhat:  

□ ano   □ ne  
 
Rodič tímto přihlašuje své dítě do kroužku „Sportování pro nejmenší“ organizovaného SK Joudrs Praha, IČ: 67365582, se sídlem 
Mirovická 1093, 182 00 Praha 8 – Bohnice, a souhlasí s vedením jeho registračních údajů v evidenci klubu; souhlasí s případným 
sdělením těchto údajů třetí osobě, která působí v oblasti tělovýchovy a sportu, a to v rozsahu nezbytném pro realizaci úkonů 
souvisejících s činností klubu a jeho členstvím v příslušných sportovních organizacích. Rodič souhlasí s registrací dítěte v České 
softbalové asociaci. 
  
Rodič prohlašuje, že je mu známa způsobilost zdravotního stavu dítěte pro výkon sportovní činnosti a že souhlasí s jejím 
každoročním ověřováním na vlastní náklady.  



 
Rodič dále prohlašuje, že dítě absolvovalo prohlídku k „posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, k tělesné výchově a 
sportu“ ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a to prohlídku „vstupní“ (prováděnou před první 
registrací) nebo „pravidelnou“ (prováděnou za účelem zjištění zdravotního stavu jednou za 12 měsíců), přičemž prohlídku provedl 
registrující poskytovatel (lékař ze způsobilostí v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické 
lékařství). 
 
Rodič prohlašuje, že dítě je ke dni podpisu této přihlášky1 

�  plně zdravotně způsobilé ke sportu, 
�  způsobilé ke sportu s následující podmínkou ………………. 

 
Pokud dítě neabsolvovalo potřebnou prohlídku, která není starší než 30 dní před podpisem této přihlášky, rodič se zavazuje tuto 
prohlídku zajistit do 14 dnů ode dne podpisu této přihlášky. Pokud rodič nesdělí klubu obratem po tomto datu (nejpozději do 17 
dnů ode dne podpisu přihlášky) informaci, že dítě není způsobilé, nebo je způsobilé s určitou podmínkou, má se za to, že rodič 
potvrzuje, že dítě je plně způsobilé ke sportu. 
 
Rodič se zavazuje sdělit písemnou formou (přílohou k přihlášce) případná další zdravotní omezení, informace o alergiích, 
pravidelně užívaných lécích a další důležité informace o zdravotním stavu dítěte. 
Tato přihláška 

�  obsahuje 
�  neobsahuje 

přílohu s uvedenými informacemi. (Přílohu odevzdejte spolu s přihláškou nebo její text opište na rubovou stranu přihlášky.) 
  
Rodič tímto bere na vědomí, že na členy klubu se vztahuje pojištění uzavřené mezi Českým olympijským výborem a příslušnou 
pojišťovnou. V případě vzniku pojistné události se klub zavazuje poskytnout odpovídající součinnost při oznámení úrazu. 
  
Rodič dále prohlašuje, že souhlasí s přihlášením dítěte do klubu a souhlasí se stanovami klubu a zavazuje se je dodržovat. 
  
Rodič prohlašuje, že se seznámil s provozním řádem kroužku „Sportování pro nejmenší“ i provozními řády hřiště klubu a 
tělocvičen ZŠ Dolákova a tyto bude respektovat a vést své dítě k jejich dodržování. Odpovědnost klubu a trenéra za dítě vzniká 
příchodem dítěte na trénink a zaniká ukončením tréninku.  
 
 
 
 
V ……………………… dne …………… …………………………….……………………………  

podpis zákonného zástupce 
 
Všechny klubové dokumenty, na které je shora odkazováno, naleznete na http://joudrs.cz/o-klubu/ke-
stazeni/sezona<rok>, (např. http://joudrs.cz/o-klubu/ke-stazeni/sezona2018/). 
 

                                                 
1 Při podpisu přihlášky je nutné vyplnit jednu z variant, a to i v případě, že dítě vykoná prohlídku v dodatečném termínu podle 
následujícího odstavce. 


