
  
 
 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TENISOVÝ TÁBOR 
 

MÍSTO:  
Horácký tenisový klub Třebíč, Janáčkovo stromořadí 156, 674 01 

TERMÍNY: 
1.7. – 5.7. 2019 (A, B) 
15.7. – 19.7.2019 (A, B) 
5.8. – 9.8.2019 (C – ZÁVODNÍ HRÁČI) 
26.8. – 30.8.2019 (A, B) 

VARIANTY: 
 

 A B C 
 

Počet dnů 5 5 5 

Časový rozsah 8:30 - 16:00 8:30 - 12:30 8:30 - 16:00 

Věk dítěte 8 - 15 5 - 7 8 - 15 

Počet tréninků/denně 2 1 2 

Počet kondicí/denně 1 - 1 

Oběd, svačina, pitný režim ano ano ano 

Wellness - - ano 

Kompenzační cvičení ano - ano 

Cena pro členy HTK 3200,- 2700,- 4200,- 

Cena pro ostatní hráče 3700,- 3200,- 4700,- 

 

PODMÍNKY:  
Podepsané přihlášky zašlete na email info@htktrebic.cz do 31.5.2019. Podáním přihlášky je hráč 
závazně přihlášen na letní tenisový tábor. Po přijetí přihlášky bude zasíláno zákonnému zástupci 
emailem potvrzení o přijetí, včetně informace o termínu úhrady tábora. Hráč se může tábora účastnit 
pouze v případě řádného přihlášení a uhrazení částky na účet HTK Třebíč v den zahájení tábora.  
Počet účastníků je omezen, v případě velkého zájmu mají přednost členové HTK. 
 
Organizátor táborů, jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje za účelem: 

- Plnění smlouvy o poskytování služeb 
- Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační) 
- Marketingové a obchodní nabídky 
- Vedení evidence účastníků 
- Ochranu práva právem chráněných zájmů správce. 

Osobní údaje v této přihlášce budou používány a zpracovávány pro potřeby HTK Třebíč z.s. po dobu 
nezbytně nutnou a nebudou poskytnuty třetím stranám. Během tábora budou pořizovány 
audiovizuální výstupy pro potřeby prezentace Horáckého tenisového klubu Třebíč z.s. 
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TERMÍN   

VARIANTA   

  

HRÁČ 

jméno a příjmení   

datum narození   

adresa   

zdravotní pojišťovna dítěte   

  

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE 

jméno a příjmení   

právní vztah k dítěti   

email   

telefonní číslo   

  

ZDRAVOTNÍ STAV HRÁČE 

schopen   

jiné omezení (uveďte)   

  

VÝJIMKY VE STRAVOVÁNÍ 

uveďte   

  

ÚROVEŇ HRÁČE 

začátečník /hraje méně než 1 rok/   

pokročilý /hraje 1-3 roky/   

závodní hráč    

  

VELIKOST TRIKA   

 
 
Souhlasím s podmínkami letního tenisového tábora 
 
Jméno a příjmení:   podpis:    datum: 
 


