
 

 

Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka 
PLAVECKÝ KLUB FIT SPOLU, O. Z. 

Názov a druh aktivity: Plavecký výcvik žiakov 
Deň, miesto konania aktivity:......................., GOTHAL Liptovská Osada 
 
Meno a priezvisko žiaka ............................................................................................... 
Dátum a miesto narodenia .......................................................................................... 
Adresa trvalého bydliska .............................................................................................. 
Zdravotná poisťovňa .................................................................................................... 
Telefonický kontakt na zákonného zástupcu ............................................................... 
Alergie, iné obmedzenia (DMO, mentálne postihnutie), o ktorých by mal tréner 
vedieť............................................................................................................................ 

Prehlasujem, že moje dieťa je po fyzickej a psychickej stránke spôsobilé primeranej športovej záťaži. 
Ďalej v dôsledku vzniknutej epidemiologickej situácie a v snahe zabezpečenia bezpečnosti prehlasujem, 
že moje dieťa za posledných 14 dní nebolo v zahraničí, nebolo posledných 14 dní v kontakte s osobou s 
pozitívnym testom na COVID-19, nebolo za posledných 14 dní v karanténe, a nemá žiadne chorobné 
príznaky (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celkovú únavu a pod.) ani žiaden z jeho 
rodinných príslušníkov, nebol testovaný pozitívnym výsledkom  na vírus COVID-19. Zároveň Vás chceme 
informovať, že žiaden z trénerov plávania, s ktorým sa dostane dieťa do kontaktu, si nie je vedomý 
vlastnej nákazy vírusom COVID-19, ani nemá žiadne príznaky ochorenia COVID-19, nebol posledných 14 
dní v zahraničí a taktiež v karanténe.  

Dieťa, resp. účastník kurzu je povinný sa správať podľa pokynov trénera a dodržiavať bezpečnostné a 
hygienické predpisy. Týmto udeľujem súhlas FIT SPOLU, O. Z. so spracúvaním osobných údajov dieťaťa 
v zmysle účinnej právnej úpravy, najmä Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. A ďalej súhlasím/nesúhlasím (vhodné 
zakrúžkovať) s fotografovaním a uverejnením fotografií, ktoré budú vytvorené počas plaveckého 
výcviku okolo bazéna a pod vodou počas plaveckého výcviku s odôvodnením prezentácie činnosti 
športového klubu a plaveckej školy.   

Prosíme vás, aby ste zabezpečili dieťaťu plavky, plavecké okuliare a plaveckú čiapku 

V .............................. dňa ....................podpis zákonného zástupcu............................ 
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