
    
 

PŘIHLÁŠKA DO TANEČNÍ ŠKOLY ENLIVEN CENTRE Česká Lípa 
pro školní rok 2019 – 2020  

kurzy:  
taneční přípravka 5-7 let - začátečníci  
mini děti  7- 9 let mírně pokročilé  
děti B  10 - 13 mírně pokročilé  
děti A 9 - 13 let pokročilé  
junioři 13 - 15 let pokročilí  
dospělí od 16 let pokročilí 

 
 
Název skupiny :  
 
Příjmení a jméno :     
 
Datum narození/ rodné číslo(nutné pro registraci ve svazu CDO a ČASPV) 

 
U cizinců státní příslušnost 
   
Bydliště:    
 
Otec – příjmení a jméno, zaměstnání :  
 
 
Matka – příjmení a jméno, zaměstnání :  
 
 
Kontakt: TEL……………………………..e-mail:………………………………………… 
 
 
Co bychom ještě měli vědět? (nemoci,chování) : 
 
 
 
 
 

P Ř I H L Á Š K A 
ke členství v Enliven Centre, z.s. 

 
Přihlašuji za člena zapsaného spolku Enliven Centre, z.s., IČ 22734503 (dále jen 
spolek).   
Souhlasím s posláním spolku a s jeho stanovami, které mám k dispozici na 
www.enlivencentre.cz,  
 
Příjmení, jméno člena (žáka) 
 
V České Lípě        dne                                            Podpis žadatele (zák.zástupce): 
 

http://www.enlivencentre.cz/


Informace a upozornění pro rodiče a děti : 
 
Školné - členský poplatek se platí pololetně a musí být uhrazeno u stávajících členů ke dni zahájení 
kurzu, u nových členů do 14 dnů po zahájení docházky. 
Z poplatku se hradí náklady spojené se zajištěním a vedením pravidelných lekcí.  
Další náklady u soutěžního týmu – doprava, startovné, registrace, kostýmy jsou v režii každého 
účastníka. 
Enliven Centre může finančně podpořit soutěžní týmy v případě včasné a dostatečné dotační podpory. 
Každý člen má právo se na začátku sezóny rozhodnout, zda chce být v soutěžním týmu nebo ne. 
V případě, že člen přestane docházet na základě vlastního rozhodnutí a bez uvedení vážného 
důvodu, školné se nevrací. Školné je vratné v případě dlouhodobé nemoci žáka v trvání nejméně 1 
měsíc. 
Enliven Centre má zákonné pojištění odpovědnosti. 
- Dítě dochází na trénink řádně a včas, při neúčasti jej rodič omluví vyučujícímu  
- nenosí na trénink cenné věci, které nesouvisí s tréninkovou činností, v případě nutnosti je odkládá 

u trenéra a dbá jeho pokynů 
- při činnosti se řídí příkazy trenéra a hlásí mu své odchody z tréninkové místnosti. 
- člena mohou odhlásit zákonní zástupci, o vrácení školného rozhoduje předsedkyně sdružení 
- trenéři Enliven Centre zodpovídají za bezpečnost dítěte po dobu tréninku, který má přesně 

vymezenou dobu vyvěšenou na webových stránkách www.enlivencentre.cz. 
- za dítě při cestě na trénink a zpět zodpovídají zákonní zástupci dítěte 
- o prázdninách ( i vedlejších) a státních svátcích se výuka běžně nekoná 
- beru na vědomí, že pořízené videozáznamy nemohu vkládat na sociální sítě bez souhlasu 

předsedkyně spolku. 
- Souhlasím s využitím svého elektronického kontaktu k zasílání informací o akcích pořádaných 

Enliven Centre z.s. a souhlasím s tím, že informace o akcích , které se týkají skupiny mého dítěte 
mohu dostávat ve skupinovém e mailu (cca 25 osob a adres) a zavazuji se je neposkytnout třetím 
osobám.  

- Součástí přihlášky je souhlas se zpracováním a shromážováním osobních údajů ze strany spolku. 

Enliven Centre, z.s.Souhl 

- as se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ze strany společnosti Enl 

- Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ze strany společnosti Enliven Centre, z.s. v 

souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. 

- Souhlas v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „Nařízení“), aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení: zpracoval a 

uchovával Správce (Enliven Centre, z.s.) mé osobní údaje a to: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, 

místo trvalého bydliště, rodné číslo, e-mail a telefonní číslo a to zejména za účelem zpracování přihlášky do 

vybraného kurzu a za účelem vedení evidence členské základny Správce a s tím souvisejícími činnostmi jako je 

přihlašování na soutěže, registrace do svazu, pojištění a žádosti o dotace.. Dále se jedná o případné 

dokumentační materiály při probíhajícím kurzu či akci, čímž se rozumí fotografie, videa a zvukové záznamy. 

- Dále souhlasím, že je Správce oprávněn pořízený materiál použít 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. 

- 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). V případě členství 

rovněž souhlasím, aby Správce předal v případě potřeby mé osobní údaje těmto zpracovatelům: MŠMT ČR, 

CDO (Czech Dance org.) IDO(internationale Dance org), ČASPV a příslušným orgánům státní správy a 

samosprávy. 

- V souvislosti se vznikem členství u Správce jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce 

budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány 

a uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. 

- Souhlas s používáním mé emailové adresy, kterou bude Správce používat pro informování o akcích a 

novinkách, které připravuje. 

- Souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že jej mohu kdykoliv písemně odvolat, k tomuto účelu 

využiji výhradně e-mail enliven-centre@seznam.cz  

- iven Centre, z.s. v souladu s ustanovením z 

- ákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobníchúdajů v platném znění. 

- Svým podpisem stvrzuji souhlas s výše uvedeným. 
 
Podpis žadatele (zák.zástupce)..........................................................Datum:............................ 

http://www.enlivencentre.cz/
mailto:info@lektortance.cz

