PŘIHLÁŠKA K JEZDECKÉMU VÝCVIKU A ŘÁDNÉMU ČLENSTVÍ V JK ROKETNICE
VČETNĚ INFORMACÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A
SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný(á),
Část I. – osobní údaje
Příjmení:
Jméno:
RČ:
Ulice:
Město:
PSČ:
Část II. - kontakt
Osobní mobil:
Osobní e-mail:
Část III. (Vyplňuje se v případě nezletilosti)
Jméno a telefon
zákonný zástupce:
E-mail zákonný zástupce:
beru na vědomí zpracování mých osobních údajů v souvislosti s přihláškou k jezdeckému výcviku správcem
Bc. Helenou Petrovou, IČ: 02900785, sídlem Tvarožná 184, 664 05 Tvarožná a v případě přihlášení k účasti
v Jezdeckém klubu i Jezdeckým klubem Roketnice, z. s., IČ: 06144004, sídlem Tvarožná 184, 664 05 Tvarožná
a dále:

x
x
x
x
x

MMB (Magistrát města Brna)

x

Obecními úřady brněnských městských částí, vesnic a městysů spadajících do
mikroregionu Roketnice a dalších obcí, z nichž je v klubu nejméně jeden aktivní člen

MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR)
Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group, a.s.
ČJF (Česká jezdecká federace)
Mikroregionem Roketnice, IČ: 70864497

a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro marketingové účely včetně zasílání obchodních sdělení.
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Podrobnější informace o zpracování osobních údajů mi budou poskytnuty Helenou Petrovou na vyžádání
v ústní podobě nebo předsedou Jezdeckého klubu Roketnice, z. s.
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněná fyzická osoba) moje
1 fotografie,
2 videa,
3 zvukové záznamy,
4 sportovní výsledky
za účelem
•
•
•
•

marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
prezentace na webu,
prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

za účelem fakturace, bezpečnosti při výkonu činnosti, vedení evidence členské základny (v případě členství
v Jezdeckém klubu) a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy
i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).
Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
•
mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
•
požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
•
na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
•
na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
•
na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
•
odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
•
podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To
stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.
V

Podpis
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dne

Pro případ, že jsem nezletilý(á), podpis mého
zákonného zástupce

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Já, __________________________________ (v případě nezletilých se zde vyplňuje
zákonný zástupce), beru na vědomí, že jezdectví spočívá v kooperaci s koněm, tedy
zvířetem, které ze své povahy může být nevyzpytatelné, a tudíž i přes veškerá
bezpečnostní opatření, může být nebezpečné.
Zavazuji se, že mé dítě/já, ________________________________ (vyplňte dítě nebo
sebe, pokud jste jezdec vy), bude/budu mít po celou dobu pobytu ve stáji a při
jezdeckém výcviku u sebe Kartu pojištěnce spolu s telefonním kontaktem na osobu
blízkou/zákonného zástupce, bude/budu používat ochranné prvky, především
jezdeckou helmu, bude/budu chodit řádně oblečená/-ý dle počasí a bude/budu
členem JK Roketnice / mít uzavřeno vlastní úrazové pojištění (nehodící se
škrtněte).
V

dne

Podpis
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Pro případ, že jsem nezletilý(á), podpis
mého zákonného zástupce

Jak se stát členy klubu
Členství v klubu („řádné členství“): první registrace 300 Kč/rok, druhý rok a
další navazující roky 200 Kč/rok. Za tyto peníze bude zprostředkováno
členství v ČJF (a tím i úrazové pojištění).
Platba na bankovní účet 2901243359/2010, do poznámky jméno člena. Při
opakovaném členství je třeba platbu provést do 1. února příslušného roku pro
osoby nad 18 let, do konce března pro osoby do 18 let.

Členství v klubu je povinné
Získáte možnost pobývat v daném roce u koní a trávit s nimi čas i v mé
nepřítomnosti. Je však nutné řídit se VŽDY pokyny předsedy klubu (tj. mými)
a pověřenými osobami. Pro členy klubu je možné bezplatně zajistit členství
v ČJF (poskytuje základní úrazové pojištění, automaticky je zřízeno pouze
osobám do 18 let nebo těm, kteří reprezentují), nebo účastnit se na klubové
úrazové pojistce (za poplatek dle aktuální výše).

Platby za ježdění – (platí pro osoby v klubovém režimu)
Prosím pozor, za ježdění se neplatí klubu, výcvik probíhá u mě jako u
OSVČ, ačkoli se jedná o klubovou akci, tj. číslo účtu: 2200580117/2010,
variabilní symbol dostane každý jezdec před první platbou. Variabilní
symbol se nemění, zůstává stejný. Platba za daný měsíc se platí v první
polovině měsíce převodem na výše uvedený účet. Doklad vystavím kdykoli
zpětně. Především kvůli pojišťovnám.

Podmínky ježdění
Za ježdění se mnou se platí na měsíční bázi (měsíční platba = vždy od 1. do
posledního dne měsíce). V rámci této platby má jezdec nárok jezdit jednou
týdně (tj. 4-5x měsíčně). Pokud chceš jezdit častěji, je třeba doplatit 300
Kč/vyjížďka 800 Kč/jízdárna. Standardně je to platba pro mě jako pro OSVČ
na zajištění dohledu a na zajištění materiální péče o koně a zázemí (krmení,
stáje, veterinární péče, sedla atd.) Vezměte prosím na vědomí, že členství lze
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zrušit pouze předem, a to do posledního dne měsíce, který ještě máte
zaplacený – v opačném případě jste povinni platbu za další měsíc poslat v plné
výši.
Vezmi prosím na vědomí následující:










nehledí se na to, jestli vyjížďka/výcvik na jízdárně trvá 45 min nebo 90 min., záleží
na zvolené trase, počasí, tempu, zúčastněných jezdců a koní. Výcvik na lonži může
dokonce trvat pouze asi 30 min. Cena je stále stejná,
je třeba nachystat si koně před ježděním a zase se o něj postarat po ježdění, časová
dotace je neomezená, ale je třeba přijít včas, aby to nezdržovalo ostatní,
pokud jezdec není schopen nachystat si koně v přiměřené době, musí o to být
někdy ježdění zkráceno z organizačních důvodů,
pokud ježdění ve špatném počasí nemůže proběhnout, je možné si ho nahradit
(definice špatného počasí: déšť, mrholení a zároveň teploty kolem nuly a níže,
velmi silný vítr, čerstvé náledí), neplatí to však v případě, že prší např. celý týden
v kuse,
ježdění zrušené méně než 12 hodin předem si není možné nahradit,
nelze si vybrat, zda se pojede na vyjížďku nebo na jízdárnu, toto je dané aktuálním
stavem povrchů a psychickým rozpoložením koní,
nelze nezaplatit měsíční platbu skrz dovolenou, tábor nebo normální nemoc typu
chřipka, angina a další; naopak nemoci a zranění závažnějšího typu jsou důvodem
pro úlevu v měsíční platbě (obvykle úměrně k délce) – například zápal plic,
zlomeniny, karanténa, koronavirus a další. Podmínkou je o svém stavu informovat
bez prodlení. Další důvod přerušení plateb, který plně respektuji, je odjezd na
studia či stáž.

Jezdecký klub Roketnice, z. s. a Helena Petrová (IČ: 02900785) si vyhrazuje
právo pro budoucí změny. Ty budou hlášeny emailem. Aktuální platné
dokumenty jsou k nalezení na uzavřené facebookové skupině nebo emailem
na vyžádání v místě spolku.

Jméno a podpis jezdce nebo zákonného zástupce
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