
Česká asociace Chen Taiji Quan Brno, Pavel Hlavoň, IČO: 75358646 
Přihláška do cvičení na školní rok od září 2021 do června 2022 
 

Jméno a příjmení: 
 

Telefon*: 
 

e-mail*: 
 

Počet cvičebních lekcí za týden**:  1x 2x 3+4x 
 

*nepovinný údaj 
**počet tréninků týdně, které budete navštěvovat, prosím zakroužkujte 

 
 
 
 

Jako účastník cvičení prohlašuji, že navštěvuji tato cvičení s vědomím plné zodpovědnosti za svůj zdravotní stav 
před cvičením, během cvičení i po něm. Pokud mám určité zdravotní potíže, ve vlastním zájmu budu o tomto 
informovat učitele. 
 
Souhlasím s těmito podmínkami účasti na cvičení: 
Účastníkem cvičení se stává osoba, která vyplní přihlášku, potvrdí ji podpisem (odevzdá učiteli) a uhradí 
kurzovné. Významné změny svého zdravotního stavu nahlásí učiteli. Jestliže zaměření kurzu či jednotlivé lekce 
neodpovídají zdravotnímu stavu cvičence, má učitel právo doporučit konzultaci u odborného lékaře a vyžádat si 
jeho písemné stanovisko, příp. může odmítnout účast cvičence na cvičební lekci, nebo kurzu. Těhotné ženy 
mohou navštěvovat kurz pouze se souhlasem lékaře. Cvičení se nemohou účastnit osoby pod vlivem alkoholu a 
drog. 
 
Informace o zpracování osobních údajů: 
Beru na vědomí, že Česká asociace Chen Taiji Quan Brno – škola Pavla Hlavoně (dále jen „Škola“) jakožto správce, 
pokud jeho prostřednictvím podávám přihlášku jakožto zpracovatel, je oprávněna zpracovávat moje osobní 
údaje uvedené na přihlášce, tedy v rozsahu: jméno a příjmení, telefon, email, a to pro účely povinností správce 
vyplývajících z mé účasti na kurzech Školy. 
Beru na vědomí, že správce je dále v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k danému účelu zpracování 
oprávněn zpracovávat mé osobní údaje nutné pro plnění právních povinností vyplývajících pro správce z platných 
právních předpisů z oblasti účetnictví a daní (uchování účetních a daňových dokladů po stanovenou dobu) a dále 
pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Školy. 
V této souvislosti jsem si vědom, že jsem oprávněn/a správce požádat kdykoli o přístup k mým osobním údajům, 
a že pokud by Škola nebo správce prováděli zpracování mých osobních údajů, které by bylo v rozporu s ochranou 
mého soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, mohu 

a) požádat správce o vysvětlení 
b) požadovat, aby správce odstranil vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení 

opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 
Všechny žádosti směřované na Školu nebo správce lze uplatnit na emailu info@chen.cz. 
Jsem si vědom, že v případě podezření, že jsou mé osobní údaje zpracovány v rozporu s právními předpisy, mám 
právo také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v ČR. 
 
Rozumím a souhlasím s tím, že nahrávky, fotografie a videozáznamy na kurzech Školy smí pořizovat pouze 
oprávněná osoba. Umísťování soukromých nahrávek, fotografií, videozáznamů a příspěvků na sociální sítě není 
povoleno. 
 
 
 

 
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů: (zakroužkujte zvolenou možnost) 
 

• Jsem si vědom a výslovně souhlasím s tím, Škola (správce) může v průběhu kurzů, seminářů a 
soustředění pořizovat oficiální propagační nahrávky, fotografie a videa, na kterých mohu být 
zobrazen, dále souhlasím s tím, že tyto budou zveřejněny na Facebooku, YouTube a webových 
stránkách Školy. Tyto příspěvky mohou být po zveřejnění sdíleny na soukromých sociálních 
médiích. Jsem si vědom, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat s výjimkou tištěných 
materiálů. 

• Nesouhlasím se zobrazením své osoby na oficiálních nahrávkách, fotografiích a videozáznamech. 
Upozorním na to pracovníky Školy před zahájením jejich pořizování a budu dbát jejich pokynů 
k zaujetí pozice mimo místa pořizování nahrávek a fotografií. 

 
Pravidla pro návštěvu lekcí Taiji a Qigongu v naší škole platná od 1.9. až do odvolání či změn nařízení vlády ČR.  
 
Věnujte prosím pozornost řádkům níže, které se týkají aktuálních hygienických opatření v souvislosti se situací 
kolem covid-19. 
 
Jako provozovatelé jsme povinni kontrolovat před vstupem, že osoby navštěvující naše lekce splňují jednu z níže 
uvedených podmínek. A samozřejmě prosíme, přijďte si zacvičit, pokud se cítíte zcela zdrávi.  
 
Prokázat se lze:  
a) Certifikátem o očkování proti covid-2019 - ukončené očkovací schéma, ve většině případů tedy 14 dní po 
druhé očkovací dávce.  
b) Certifikátem či potvrzením o prodělání onemocnění covid-2019 před méně než 180 dny.  
c) Laboratorním PCR testem na covid-2019 ne starším než 7 dní.  
d) Laboratorním antigenním testem ne starším než 72 hodin či nelaboratorním antigenním testem, který bude 
potvrzen od zaměstnavatele nebo proveden před pověřenou osobou nebo učitelem.  
Dočasně bude možné si antigenní test pro přímé použití a prokázání se, zakoupit přímo v tělocvičně.  
Výše zmíněné lze prokázat tištěným potvrzením, emailovým potvrzením na Vašem mobilu nebo potvrzením přes 
aplikaci čTečka. U potvrzení musí být uvedeno Vaše jméno a datum. Bez těchto náležitostí nemůže být cvičící na 
lekci vpuštěn, prosíme Vás o respektování tohoto vládního nařízení.  
 
Čestné prohlášení již nebude třeba podepisovat. Roušky ani respirátory během cvičení: Nejsou povinné. 
Desinfekce Anti-covid: Bude k dispozici po vstupu do školy, prosíme, abyste jí použili. Šatny pro převlékání jsou k 
dispozici, je potřeba dodržovat rozestupy 1,5 m.  
 
Děkujeme Vám.  
V případě jakýchkoli změn Vás samozřejmě budeme neprodleně informovat.  
 
Moc se na Vás těšíme.  
Kolektiv školy Chen Taiji 
 
 
 
 
 
 

 

Podpis         Datum 

mailto:info@chen.cz

