Zpravodaj Judo-clubu Domažlice
školní rok 2018/2019
Vážení rodiče!
Nastal nový školní rok a my se opět setkáváme v naší tělocvičně juda, ve které bychom chtěli Vašim dětem předat
všechny naše dovednosti, o kterých si myslíme, že budou pro Vaše potomky velkým přínosem. Zároveň nám
dovolte mi, abychom Vám poděkovali za přízeň, kterou jste nám prostřednictvím Vašich dětí již věnovali.
Touto cestou bychom Vás chtěli informovat o tom, co čeká nejen Vaše děti, ale i případně Vás.

Tréninky

Cvičební úbor - kimono

Rozpis tréninků:

•

Pondělí

•

Středa

mláďata
žáci

- 16:30 – 17:30
- 17:30 – 19:00

přípravka
- 16:00 – 16:45
mláďata
- 17:00 – 18:00
Dle domluvy - 18:00 – 19:00
•

Čtvrtek

žáci

- 17:30 – 19:00

Věkové kategorie:

o přípravka – (nováčci) od 6 let
o mláďata – 7 - 10 let
o žáci a žákyně – 11 – 14 let

Finance
Vzhledem k tomu, že náš sportovní klub je zcela
nezávislý, mají příjmy klubu tento charakter:
Příjmy:
• Členské příspěvky
• Sponzorské dary
• Ostatní příjmy
Výdaje:
Z výše uvedených příjmů hradí náš klub náklady
spojené s nájmem tělocvičny, část dopravy na soutěže,
licence pro členy Českého svazu juda (100,- Kč děti
do 11-ti let a nezávodníci, 300,- Kč starší a účastníci
turnajů), odměny pro trenéry, zajištění námi
pořádaných soutěží a akcí, finanční podpora
nadějných závodníků apod.

Členské příspěvky
kategorie
školní rok
Přípravka-nováčci
1950,mláďata
2300,ml. žáci a žákyně
2600,dorost a dospělí
2600,Členské příspěvky se platí za období od září 2017
do srpna 2018.
Zaplacení příspěvků JUDO proveďte prosím
bezhotovostně na náš účet číslo 1076011150247/0100 a do zprávy pro příjemce
uveďte jméno dítěte.

Judisté se neobejdou bez kimona od začátku nácviku
juda. V omezené míře Vám dokážeme starší kimona
nabídnout ke koupi. Stejně tak jsme schopni některá
kimona od Vás odkoupit.
Pokud chcete pořídit nové kimono, doporučujeme se
spojit s paní Petrou Kolářovou, která Vám kimono dle
Vašich požadavků objedná přes německý obchod kde
pracuje. S touto její službou máme velmi dobré
zkušenosti.
Kontakt: Petra Kolářová: +420 776 006 918

Klubové tričko, nášivka
Nabízíme Vašim dětem pěkné tričko s potiskem ve
všech velikostech za jednotnou cenu 160,- Kč.
• Dále nášivku na kimono
50,- Kč
• odznak judo
20,- Kč
• samolepka na auto
20,- Kč
• tepláková souprava
1 400,- Kč
• mikinu s kapucí
530,- Kč
• Hrneček s potiskem
130,- Kč

Pojištění proti úrazu
Náš klub je členem ČSTV. Z tohoto důvodu se na
všechny členy klubu vztahuje kolektivní pojištění
sportovců proti úrazu u pojišťovny Kooperativa. Proto
je možné jakýkoliv úraz, způsobený během tréninku,
nahlásit jako pojistnou událost. Vzhledem k tomu, že
se jedná o hromadné pojištění, musíte počítat s
minimálním pojistným plněním. V případě úrazu na
tréninku nebo závodech se obraťte na trenéry, kteří
Vám poradí.
Doporučujeme uzavřít svému dítěti vlastní pojistnou
smlouvu úrazového pojištění a v případě úrazu čerpat
z obou smluv.

Průkaz judo, evidenční karta mláďat
Každý člen našeho klubu musí vlastnit identifikační
průkaz člena, kterým je v současnosti Evidenční karta
ČSJu. Tato karta se tiskne z Centrální evidence ČSJu,
kam se zapisují povinné údaje o členech Evidenční
kartu judisty je možné tisknout po uhrazení min.
licenčního poplatku 100,- Kč (300,- Kč pro mladší
žactvo a starší). Tento poplatek je v ceně členského
příspěvku. Tato karta platí na 1 kalendářní rok.

Lékařská prohlídka
Dle platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR je
nutné mít potvrzenou lékařskou prohlídku pro sport.
Tato prohlídka má platnost 12 měsíců, a je možné jí
vystavit na libovolný formulář.
Při žádosti o LP uveďte, že požadujete LP pro obecný
sport, nikoliv pro judo.
LP je třeba také mít pro námi pořádané pobytové
akce. Formulář je součástí naší přihlášky nebo jej
můžete stáhnout z našich webových stránek.

Rozvrh tréninků
Rozvrh tréninků 2018/2019:
Pondělí
Mláďata (7-10 let) 16:30-17:30
Trenéři: Roman Kalous
Ml. žactvo (11-13 let) 17:30-19:00
Trenéři: Roman Kalous
Středa

Nováčci (6-7 let)
16:00-16:45
Mláďata (7-10 let) 17:00-18:00
Trenéři: Ondřej Růžek, Miroslav Soukup, Jakub
Kalous
Čtvrtek
Ml. žactvo (11-13 let) 17:30-19:00
Trenéři: Roman Kalous
Pro zpestření se budou trenéři na tréninkách
střídat.
Informace, komunikace a náměty
Náš klub má dlouholetou tradici v práci s mládeží.
Během těchto let se nám vždy velmi osvědčila aktivní
spolupráce s Vámi.
Pro ty, kteří rádi pracují s internetem jsou k dispozici
naše klubové stránky a facebook profil. Zde najdete
nejenom základní informace, aktuální soutěže, ale i
fotogalerie - adresa: www.judoclub-domazlice.cz.

Jedna prosba na závěr
Velice si Vážíme Vaší přítomnosti na tréninkových
hodinách. Přesto Vás musíme požádat, abyste
respektovali práci našich trenérů a chovali se při
tréninku tiše. Pokud máte s sebou jiné děti, prosíme
Vás, abyste s nimi počkali mimo tělocvičnu v chodbě.

Plánované akce – podzim 2018
29-30. říjen – Podzimní sportování
24. listopad - Memoriál v Domažlicích
•

turnaj pro mláďata a mladší žactvo

prosinec - Mikulášské sportování
•

pro vlčata a mláďata

Turnaje dle sportovního kalendáře 2018
Více o plánovaných akcích najdete na
našich internetových stránkách v části
„AKCE“
Letní tábor
Nedílnou součástí naší práce je i pořádání letního
sportovního tábora, který proběhne srpnu 2019. O této
akci Vás budeme včas informovat na webových
stránkách.

Kontakty
Roman Kalous – mobil: 602 273 617
Ondřej Růžek – mobil: 721 585 746
Miroslav Soukup – mobil: 607 781 413
Jakub Kalous – mobil 728 776 359
E-mail:
jcdomazlice@gmail.com
WEB:
www.judoclub-domazlice.cz
Facebook:
www.facebook.com/judoclub.domazlice
Pokud jste u nás poprvé, vyplňte prosím tuto
přihlášku do klubu, kterou si můžete stáhnout na
našich stránkách, a odevzdejte jí některému
z trenérů na tréninku.

www.judoclub-domazlice.cz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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 jen „Nařízení“)
Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v oddílu/klubu (SK/TJ)
(dále jen „Správce“),

Judo-club Domažlice, z.s.
je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“)
zpracovávat moje:
1. jméno a příjmení,
2. Fotografie,
3. datum narození,
4. adresu místa pobytu,
5. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím
souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní
údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem
Správcem evidován/a.
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 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
• Českému svazu juda, z.s.
• příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
• Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha
6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
• příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
a to za účelem
• vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími
činnostmi,
• identifikace na soutěžích,
• žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.
Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se
nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný
oddíl/klub) moje
1. fotografie,
2. videa,
3. zvukové záznamy,
4. sportovní výsledky
za účelem
o
o
o
o

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.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé
1. adresu bydliště
2. telefonní číslo
3. e-mail
4. datum narození
5. rodné číslo
6. fotografii
za účelem vedení evidence členské základny 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).
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
o Českému svazu juda, z.s.,
o příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,
o výkonnému výboru ČUS.
Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
o mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
o požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
o na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle
čl. 17 Nařízení,
o na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
o na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
o odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
o 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 ________________ dne _________
_______________________________________
Jméno a Příjmení
PODPIS:
(u nezletilých podpis zákonného zástupce)
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