
 

SPORTOVNÍ  
KROUŽKY
pod záštitou Balance Clubu Brumlovka 

1. pololetí: 12. 9. 2022 - 15. 1. 2023   
2. pololetí: 6. 2. 2023 - 28. 5. 2023 
Kroužek probíhá vždy kromě státních svátků a školního volna.
 

Atletická přípravka 
1. - 3. třída,  
pondělí 15.30 - 16.30 hod.,  
atletický stadion/tělocvična, 
instruktor: JAN HLAVÁČ.

Základy atletiky  
4. - 6. třída, 
středa 15.30 -16.30 hod.,  
atletický stadion/tělocvična, 
instruktor: LINDA HAISOVÁ.

Cena za pololetí je 2 290 Kč. 
Cena za celý rok je 3 990 Kč. 
  
 
Přihlašování na kroužky probíhá prostřednictvím  
e-mailu info@balanceclub.cz.
 
Detailní informace obdržíte týden 
před začátkem kroužků. 

Atletika 
7. - 9. třída,  
středa 16.30 - 17.30 hod.,  
atletický stadion/tělocvična, 
instruktor: LINDA HAISOVÁ.

Fotbalová přípravka 
Čtvrtek 15.30 -16.30 hod.,  
fotbalové hřiště při ZŠ Elijáš,
instruktor: PŘEMYSL JAKL / 
LENKA DRDOŠOVÁ. 
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Jméno a příjmení zákonného zástupce 

Jméno a příjmení dítěte 

Sportovní kroužek 

Adresa 

Fakturační údaje 

Telefon 

 
Neúčastí dítěte na některé z lekcí nevzniká nárok na finanční náhradu. 
Tímto dobrovolně poskytuji společnosti Balance Club Brumlovka, a.s., IČO: 274 45 810, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 
1525/1, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 10687, své 
osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení touto společností. Společnost Balance Club Brumlovka bude ve vztahu k takto 
sděleným osobním údajům figurovat jako správce osobních údajů. Jsem si vědom/-a, že společnost Balance Club Brumlovka 
bude zpracovávat mé osobní údaje (jméno, příjemní, adresu, telefon a e-mailovou adresu) do doby, než souhlas se zpracováním 
osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení odvolám. Obchodní sdělení se mohou týkat zejména služeb a produktů Ba-
lance Club Brumlovka. Bude-li obchodní sdělení obsahovat odkaz na webové stránky Balance Club Brumlovka, jsem si vědom/-a 
a souhlasím, že při prohlížení této webové stránky může v některých případech docházet ke zpracování mé IP adresy. Webová 
stránka Balance Club Brumlovka používá cookies a další technologie sledování. Dále uvádím, že jsem si vědom/-a, že souhlas se 
zpracováním osobních údajů mohu kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné učinit zasláním 
požadavku na e-mailovou adresu gdpr@balanceclub.cz. Takovéto odvolání bude mít za následek, že mnou poskytnuté osobní 
údaje již nebudou nadále zpracovány správcem pro účely zasílání obchodních sdělení. Jsem si vědom/-a, že mám také právo po 
Balance Club Brumlovka kdykoliv požadovat informaci, jaké osobní údaje o mně zpracovává, vyžádat si přístup k mým osobním 
údajům a tyto aktualizovat nebo opravit a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 
údajů obrátit se na Balance Club Brumlovka nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více o zásadách zpracování osobních 
údajů ve společnosti Balance Club Brumlovka se dozvíte na www.balanceclub.cz/zasady_ochrany_osobnich_udaju Práva a povin-
nosti, jež vyplývají ze zpracování osobních údajů, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Datum Podpis
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