Xside DANCERS z.s.
Charbulova 831/30
618 00 Brno
IČ: 04342992

Přihláška člena Xside DANCERS - MODŘICE
Příjmení a jméno:
Adresa
včetně PSČ:
Rodné číslo:
Datum narození:
Telefon

na rodiče:

na člena:

e-mail: (čitelně)
Zpracování osobních údajů, podléhá ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně
osobních údajů. Správce těchto údajů (dále také jen jako „správce“) je Xside DANCERS z.s., IČ: 043 42 992,
se sídlem Charbulova 831/30, Černovice, 618 00 Brno.
Podpisem potvrzuji přečtení a souhlas s podmínkami členství v taneční skupině Xside DANCERS z.s. Tyto
podmínky, jsou k dispozici na webu taneční skupiny www.xside.cz

Podmínky členství v XSD (zkrácená verze):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podpisem přihlášky se zavazujete k platbě příspěvků na dané období
vedoucí – lektor, zodpovídá za děti pouze v době lekce – tréninku
v době prázdnin a státních svátků, lekce o dpadají
vedoucí – lektor, má právo vyloučit z tréninku člena, který neustále ruší, nebo jinak narušuje hodinu
(lekci) bez možnosti náhrady
při nedodržení platebních podmínek člena, mu nebude umožněn vstup na lekci – trénink
členovi nevzniká nárok na vrácení příspěvků při neúčasti na lekcích z jeho strany
v případě omezení činnosti přikázané státem se příspěvky NEVRACÍ. Vždy bude nabídnuta kompenzace
ve formě finančních úlev, náhradních tréninků apod. Pokud člen ukončí předčasně činnost, nemá nárok
na jakoukoliv kompenzaci
na tréninku vyžadujeme čistou, pevnou, uzavřenou obuv určenou pouze na tréninky v sále –tělocvičně
neúčast na tréninku omlouvat předem na mobilní telefon nebo na facebooku (messenger, WhatsApp)
vedoucímu nebo lektorovi
každý tanečník by měl mít při vstupu do taneční skupiny uzavřené individuální úrazové pojištění

Přihláška člena je platná pouze s podepsaným a odevzdaným souhlasem se zpracováním osobních
údajů za účelem propagace (GDPR).

V …………………………. Dne …………………… Podpis……………………………………………
(U osob mladších 15 let musí být podpis zákonného zástupce)

