PŘIHLÁŠKA DO TRÉNINKOVÉHO KURZU MLÁDEŽE
Golf Club Mstětice, z.s.
Zeleneč, část Mstětice čp. 35, 250 91 Praha – východ, IČ: 26551756
Tel: +420 359 602 005, +420 725 936 135| recepce@golfmstetice.cz | www.golfmstetice.cz
Osobní údaje:
Jméno a příjmení dítěte –

Datum narození:

účastníka kurzu:
Adresa trvalého bydliště:
Zákonný zástupce:

tel. číslo:

E-mail:

Aktuální HCP:

Zdravotní stav účastníka kurzu, omezení,
alergie, apod.:
Preferovaný den a čas kurzu (označte prosím dvě možnosti):
Pondělí

16:30 – 18:00

Úterý

16:30 – 18:00

Středa

16:30 – 18:00

Čtvrtek

16:30 – 18:00

Kurzy budou probíhat při naplnění minimální stanovené kapacity účastníků, lekce kurzů lze nahrazovat pouze
po předchozí dohodě se sportovním manažerem nebo trenérem.

V ............................... dne .......................

......................................................................
podpis zákonného zástupce účastníka kurzu

Předání vyplněné přihlášky:
Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte v recepci nebo zašlete na výše uvedenou adresu, případně zašlete scan
vyplněné přihlášky na: academy@golfmstetice.cz
Úhrada ceny za kurz:
Platbu můžete provést buď v hotovosti na recepci klubu (nelze uhradit platební kartou, terminál obsluhuje jiný
účet), nebo převodem na č.účtu: 19-9223220247/0100, jako variabilní symbol uveďte datum narození
účastníka kurzu ve formátu RRMMDD a do poznámky uveďte jeho jméno a příjmení.
Cena za kurz musí být uhrazena nebo připsána na účet před první lekcí kurzu, jinak nelze účast v kurzu zahájit.
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Osobní údaje:
Osobní údaje účastníka kurzu jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy ve prospěch účastníka kurzu, přičemž
plnění smlouvy je zároveň právním základem zpracování. Kontaktní údaje správce osobních údajů jsou: Golf Club
Mstětice, z.s., Mstětice 35, 250 91 Zeleneč. V případě údajů o zdravotním stavu účastníka kurzu je účelem
zpracování prevence újmy na zdraví účastníka kurzu, přičemž správce tyto údaje zpracovává v rámci své oprávněné
činnosti jakožto sportovní spolek pracující s dětmi a mládeží. Veškeré osobní údaje budou použity výhradně pro
potřeby účasti v kurzech Golf Academy Mstětice.
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