PŘIHLÁŠKA ZÁVODNÍKA
leden - červen 2019
Jméno a příjmení: ______________________________
Věková kategorie (děti, kadeti, junioři, senioři): _____________________
Následující údaje vyplní pouze nový člen, příp. dojde-li ke změně některého údaje u
stávajícího člena:
Datum narození: _____________

Rodné číslo: _______________

Adresa bydliště: _________________________________________________
Telefon: ______________

E-mail: ____________________________

Škola: ______________________ Zdravotní pojišťovna: __________________
Dcera/syn je zdráv/a a není mi znám důvod, který by jmenovanému bránil v absolvování tréninků soutěžního
aerobiku. Zákonný zástupce výše je povinen zajistit, aby výše uvedená/ý dcera/syn každý rok absolvoval/-a
sportovní prohlídku a kopii zprávu z této prohlídky odevzdat trenérkám. Prohlídka má platnost vždy
jeden rok.
Věci si závodníci odkládají v šatně č.1 nebo si je mohou vzít v tašce do tělocvičny (boty také v tašce). Šatnu
nelze pojistit, proto nedoporučujeme nošení cenností a drahého oblečení.
Dítě nemá zvláštní pojistku v klubu, členstvím má pojistku u PTU a Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.
Oddílové příspěvky na období září až prosinec uhraďte nejpozději do 30.9., leden – červen nejpozději do
31.1.daného roku na účet klubu vedený u KB, Praha 8. č. účtu: 35-0126170267/0100.

Skupina
Děti, SA přípravka
Kadeti, junioři, senioři
SA tým
SA singl

1.část (záříprosinec)

2.část (ledenčerven)

1 980
2 100
2 640
2 820

2 970
3 150
3 960
4 230

Variabilní symbol si vyžádejte emailem na adrese
fsducetni@gmail.com, a to po
odevzdání této přihlášky a
podepsaného souhlasu s GDPR.

Tréninky v době státních svátků, volna ve škole a
pátků jsou upraveny viz.nástěnka FSD před tělocvičnou a www.fitstudiod.cz. Najdete zde také aktuální
informace.

Prosím, sledujte termíny soutěží a vystoupení a nahlašujte účast minimálně měsíc
předem zástupcům skupin:
Přípravka SA - Bára Rusňáková ba.ru@seznam.cz
Děti starší - Petra Kučerová ptkucerovi@seznam.cz
Děti mladší - Jaroslav Smutný smutny.jaroslav@post.cz
Kadeti - Ivana Macůrková imacurkova@gmail.com
Junioři, senioři - Andrea Bendová bendova@benda-uklid.cz
SA 1 - Pavla Soukupová soukupova.pavla77@seznam.cz
SA 2 - Olga Ryšavá rysava.oliv@seznam.cz

V _________dne _________ Podpis zákonného zástupce: ____________________

Fit studio D, z.s.
Vybíralova 936/27
198 00 Praha 9, Černý Most II
(tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ Vybíralova)

IČO: 26648296
www.fitstudiod.cz
fitstudiod@seznam.cz, Minamadrova@seznam.cz
tel. 723 655 758

