
     Marcela Kurucová  tel.: 723 015 431, Rudolf Procházka tel.: 604212669 

I n f o r m a c e    k   p ř i h l á š ce   n a   k r o u ž e k   „ N E R F    L I G A “  

PRO KOHO JE KROUŽEK URČEN:  správní kluci a holky od 8 let. Máš rád NERF zbraně nebo se s nimi seznámit?  
Chceš se trochu hýbat? Pak je tento kroužek určen právě tobě! Naučíš se zde hrát hru s názvem NERFliga a mnoho 
dalších aktivit s NERFkami. Také si zlepšíš svou fyzickou kondici. A mnohé další… 

TERMÍN:  každý pátek, 15“-16“ hod (nebo dle instrukcí vedení kroužku) 
 
MÍSTO:  tělocvična ZŠ Dolní Dunajovice 

 
CENA:  400,- / školní rok   (informujte se o možnosti fin.příspěvku u zdravotní pojišťovny dítěte, vystavíme podklady) 

 
PLATBA: nejlépe hotově v průběhu kroužku. Obdržíte potvrzení o zaplacení. 

V případě, že se zákonný zástupce dítěte rozhodne z jakéhokoliv důvodu zrušit účast dítěte na uvedeném 
kroužku, nemá nárok na vrácení jakékoliv peněžní částky. V případě, že by tato účast byla zrušena  
z důvodu onemocnění či úrazu dítěte a tato skutečnost byla vedení kroužku řádně doložena (lékařské 
potvrzení, zpráva aj.), bude vrácena poměrná částka úhrady za účast dítěte na kroužku (v měsících). 

 
NÁPLŇ: hry a soutěže s NERFkami, teamové dovednosti, pohybové aktivity, ovládání taktického postupu, 

hrát roli v týmu a fair-play, zážitky, noví kamarádi a nezapomenutelné dobrodružství !!! 
 
ČLEN:  členem se stává dítě prostřednictvím odevzdané a potvrzené přihlášky (podpisy obou stran, tj. zákonným 

zástupcem dítěte a vedoucím kroužku) a zároveň zaplaceným členským příspěvkem v uvedené výši. 
 
Člen může být z kroužku vyloučen a to: 

- pokud nebude 3x po sobě řádně omluven z návštěvy kroužku; 
- pokud nebude mít uhrazen členský příspěvek a to do 1 měsíce ode dne řádného přihlášení prostřednictvím 

spolupodepsané přihlášky oběma stranami; 
- pokud porušuje pravidla, stanovená vedením kroužku (uveřejněna na www.dunajek.cz/nerf); 
- pokud tak odůvodněně rozhodne vedení kroužku. 

V době státních svátků a všech školních prázdnin se kroužek nekoná a není potřeba dítě omlouvat. 

Ještě váháš???? Máš rád NERF zbraně? Chceš se trochu hýbat? Pak je tento kroužek určen právě tobě!  
Naučíš se zde hrát hru s názvem NERFliga a mnoho dalších aktivit s NERFkami.  

Během kroužku budeš: 
Učit se střílet z airsoftových zbraní NERF 
Učit se hře NERF liga 
Učit se strategii a taktice tohoto sportu 
Pracovat na zlepšení své fyzické kondice 
Učit se sportovním pravidlům a disciplíně 
Učit se o principech správného pohybu 

Na konci kroužku budeš:  
Mít kladný vztah k pohybové aktivitě 
Ovládat pravidla pravidla tohoto sportu 
Umět přemýšlet nad herními situacemi 
Vymyslet správný taktický postup a herní strategii 
Umět přijmout roli v týmu 
Hrát fair play 

 --------------------------- odstřihni ---------------------- vrchní díl uschovat, spodní odevzdat --------------------- 
                      Rezervační číslo: …….……… 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  na kroužek NERF LIGA   
Prosíme po vyplnění a obratem poslat/odevzdat   nazpět pro rezervaci místa. Počet míst je omezen! 

             

Příjmení a jméno dítěte: ………………………………………..…. Datum narození: ……………..……. 
Adresa: ……………………………………………………...   Telefony rodičů:  matka…….……………....... 
              otec…………….……......... 
Třída:  ………….Věk dítěte: …………Zdravotní stav dítěte: ……………. pojišťovna dítěte: .................... 
          ……………………………………….. 
Přečetl/-a jsem a souhlasím s pravidly, uvedenými na stránkách www.dunajek.cz/nerf a GDPR pravidla:   

ANO*  NE* /zakroužkuj/   
Souhlasíme se smluvními podmínkami stanovenými organizátory. 
Udělujeme také souhlas (uvedený níže, o ochraně osobních údajů-GDPR a pravidla členství , které jsme si řádně přečetli) se zpracováním osobních údajů 
GDPR a pravidel členství a dále také SOUHLASÍME S TÍM, ŽE FOTOGRAFIE A VIDEA  z uvedeného kroužku MOHOU BÝT ZVEŘEJNĚNY a použity  
pro propagaci. 

Podpis/-y    rodičů:  ………………………….………         …….…………………….……… …… 
(zákonných zástupců)                   podpis  + datum (matka)    podpis  + datum (otec) 
 
 
Svým podpisem stvrzuji přijetí výše uvedeného člena do kroužku NERF LIGA   ………………..………. /za vedení kroužku/  
 

 



Souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR 
(podepsaný na závazné přihlášce)   

není součástí přihlášky, ale je nutné tyto informace brát na zřetel 
 

Tento souhlas uděluje zákonný zástupce dobrovolně a stvrzuje svým podpisem organizátorovi,  
tj. Dětskému národopisnému souboru Dunajek, z.s. (dále též „organizátor“) k udělení souhlasu dle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.  
Svým podpisem udělujete organizátorovi, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby 
zpracovával osobní údaje, obsažené v závazné přihlášce.  
Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let ode dne ukončení členství, následně 
budou archivovány. Na základně tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného 
kroužku a dalších akcí a aktivit, provozovaných organizátory.  
Jedná se o údaje, které jsou pro organizátora v případě pořádaných akcí nezbytné, neboť mohou být dále 
vyžadovány oprávněnými institucemi (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým je organizátor povinen je 
poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizaci 
zajištění akcí, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Díky tomuto souhlasu 
vám bude moci zasílat relevantní informace (spuštění elektronických přihlášek apod.). 
Dále smí být využity tyto údaje k vypracování statistik. Na žádost budou údaje z databáze vyřazeny. Stejně 
tak podpisem souhlasíte s použitím fotografií a videí z akcí organizátora, jako součást propagačních 
materiálů a aktivit DNS Dunajek, z.s.  
Podpisem zmocňujete provozovatele ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše 
uvedeným účelům. 
 
 

Souhlas s pravidly pro členství v NERF kroužku 
(podepsaný na závazné přihlášce)   

není součástí přihlášky, ale je nutné tyto informace brát na zřetel 

1. Hraje pouze řádně přihlášený člen kroužku NERF. 
2. Člen/hráč je zdravotně způsobilý. 
3. Používáme vhodný oděv a čistou halovou obuv (protiskluz). 
4. Zákaz střelby bez ochranných pomůcek, fyzický kontakt je zakázán.  
5. Slovně se neurážíme ani neponižujeme. Všichni jsme kamarádi a pomáháme si. 
6. Neničíme či záměrně nepoškozujeme herní části a prostor samotný. 
7. Neporušujeme taktiku a pravidla hry. 
8. Necháváme rozhodovat leadra a nebo trenéra. Přijímáme taktiku domluvenou v týmu.                                    
9. Nesnažíme se za každou cenu vyhrát a přijímáme prohru a snažíme se zlepšovat.  Ponaučíme se. 
10. Pravidla hry, a kroužku určuje vedoucí!  
11. V případě opakovaných porušení pravidel bude hráč/člen vyloučen. 

 
 

 
S sebou bude člen kroužku potřebovat: 
 

- sportovní oděv a obuv (halová, čistá); 
- manuální zbraň Nerf; 
- ochranné brýle; 
- 50 ks šipek Nerf; 
- pití a další potřeby ke sportu dle uvážení… 


