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PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA POUZE PRO NOVÉ ČLENY 
(JIŽ REGISTROVANÍ ČLENOVÉ SE PŘIHLAŠUJÍ POMOCÍ WEBOVÉ APLIKACE ODDÍLU) 

 

Žádost zákonných zástupců o zapsání do plaveckého oddílu 
(registrovaní plavci v jiném plaveckém oddílu vyplní přestupní lístek ČSPS a nechají potvrdit v kmenovém oddíle) 

 

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené se zápisem dítěte do  

Plaveckého oddílu Krupka, z.s. bude vyřizovat zákonný zástupce 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………….………………..……………….. 

telefonní číslo: …………………….……… e-mailová adresa: …………………….………….………….….. 

Jméno a příjmení dítěte: ………….………….…………… rodné číslo dítěte: ……..……………………. 

Skupina (zakroužkujte odpovídající):  

o začátečník (učí se teprve plavat)  

o plavec skupiny C (již umí plavat - plavání pouze rekreačně)  

o plavec skupiny B nebo A (výkonnostní plavání)  

 

UPOZORNĚNÍ:  
- Úhradu oddílových příspěvků lze realizovat pouze bezhotovostně na účet číslo 2801384381/2010 

pod variabilním symbolem, který Vám vygeneruje webová aplikace. 

- Nedílnou součástí přihlášky musí být vyplněná žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné 

výchově a sportu: 

o začátečníci (učí se teprve plavat) – nemusí mít zdravotní způsobilost 

o plavci skupiny C (již umí plavat - plavání pouze rekreačně) – stačí potvrzení obvodového 

lékaře k zotavovacím akcím a rekreačnímu sportování 

o plavci skupiny B nebo A (výkonnostní plavání) – potvrzení specializovaného lékaře o 

zdravotní způsobilosti k výkonnostním sportům 

Bez potvrzení o zdravotní způsobilosti nelze dítě do oddílu zapsat a přijmout. Po zapsání údajů 

bude potvrzení vráceno zákonným zástupcům.  

- V rámci tréninkové přípravy budou děti rozděleny do tréninkových skupin podle výkonosti 

- Oficiální přihláška se provádí pomocí naší webové aplikace. Tato písemná přihláška slouží 

pouze pro účely oddílu k zadání údajů plavce do této aplikace, která zákonným zástupcům 

vygeneruje přístupové údaje a zašle na výše uvedenou emailovou adresu. 

 

Prohlášení pro zákonné zástupce: 

 Prohlašuji, že dávám svůj souhlas Plaveckému oddílu Krupka, z.s. k tomu, aby zpracoval výše uvedené 

údaje a zadal je do oddílové webové aplikace, která zašle zákonným zástupcům přístupové údaje k dokončení 

přihlášky. 

 

V Krupce, dne: …………..   Podpis zákonného zástupce: …………………… 

 

Vložte do schránky Plaveckého oddílu Krupka, z.s. umístěné na venkovním sloupu plavecké haly v Krupce. 
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