
P  Ř  I  H  L  Á  Š  K  A 
OK Dobříš, z. s.  – oddíl orientačního běhu 

 
Přihlašuji své dítě 
jméno a příjmení:   ………………………………………….……….... rodné číslo: …….………… 
 
adresa: ………………………………………..…………...… škola: ……………………………… 
 
telefon (dítěte): ……………………………….  e-mail (dítěte): ……………………………..……. 
 
kontakt na rodiče: telefon (na koho): ……………………………………………………………...... 
 
e-maily (rodičů resp. zákonných zástupců):  
……………………………………...………………………………..…..………………………….. 
 
zdravotní omezení dítěte, o kterých by trenéři měli vědět: ……………………..………………….. 
 
Beru na vědomí, že hlavní náplní oddílu je trénink a účast na závodech v orientačním běhu a dalších 
sportech v přírodě, kde se vyžaduje určitá míra samostatnosti dítěte odpovídající jeho věku. 
Potvrzuji, že zdravotní stav dítěte a jeho vyspělost umožňuje účast na všestranných sportovních 
aktivitách OK Dobříš. Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby OK Dobříš v rozsahu 
uvedeném na klubovém webu, viz menu, sekce Přihlášky: GDPR_oznameni_OK Dobris (2020) . 
 
V ……………..  dne  ………..   …………………………………… 
         (podpis zákonného zástupce dítěte) 
---------------------------------------------zde odstřihněte ---------------------------------------------- 
Informace pro rodiče 
Aktuální informace k tréninkům a dalším akcím jsou na oddílovém webu www.okdobris.cz.  
Kontakt na jednotlivé trenéry je na stránce http://www.okdobris.cz/kontakt/, společná emailová 
adresa je okdobris@seznam.cz.  
 
O výši členského příspěvku rozhoduje výbor klubu. Pro děti a mládež do DH20 včetně se platí t.č. 
členský příspěvek 2000 Kč na kalendářní rok (v případě členství více dětí z jedné rodiny platí každý 
1800 Kč). Příspěvek je splatný začátkem roku, zpravidla do 28.2., převodem na účet OK Dobříš u 
2600168236/2010 (Fio banka), splatnost je upřesněna na webu oddílu event. v emailu. Členové, kteří 
vstoupí do oddílu v průběhu roku, platí poměrnou část, minimálně 1000 Kč. Do popisu platby je třeba 
psát jméno a datum narození dítěte. 
 
Členské příspěvky slouží zejména k pokrytí nákladů na tréninky v tělocvičně i venku, na pořízení 
materiálu, na náklady na startovné na závodech ČSOS (mimo vícedenní nežebříčkové závody), na 
dopravu, na služby spojené s provozem oddílu, registraci v ČSOS (vč. úrazového pojištění u 
Kooperativy, doporučujeme ale vlastní úrazovou pojistku) aj.. 
 
Dopravu na akce oddílu včetně tréninků zajišťují rodiče, není-li uvedeno jinak. Děti se účastní závodů 
oblastního žebříčku, národního žebříčku, mistrovství ČR, sportovních soustředění, letních 
vícedenních závodů a dalších akcí. Většinou se rodiče mohou sami zapojit do programu akce. 
Podrobnější informace u trenérů. 
 
V případě neúčasti na tréninku omlouvejte děti u trenérů prostřednictvím SMS . Nachlazené a 
nemocné děti na trénink neposílejte. Peníze a cennosti nechávejte doma, během tréninku za ně 
nemůžeme ručit. 
 


