
 
 
 

 
 

 
PŘIHLÁŠKA NA GOLFOVÉ TRÉNINKY PRO DĚTI 

 
Jméno a příjmení dítěte: 
....................................................................................................................  
Rodné číslo dítěte: 
.................................................................................................................... 
Datum narození dítěte: 
.................................................................................................................... 
Adresa: 
.................................................................................................................... 
 
Vlastní hole: ano / ne  
 
Tréninkový blok: � pondělí 16:00-16:50  � pondělí 17:00-17:50 
 
Pokud dítě užívá pravidelně léky, je alergické, má nějaké pohybové či jiné zdravotní 
omezení, tak to prosím uveďte zde: 
.......................................................................................................................................
................................................................. 
.......................................................................................................................................
.................................................................  
 
Souhlasím se zpracováním a evidencí mnou poskytnutých osobních údajů v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) za účelem registrace členů u České Golfové Federace, která dále 
spravuje jejich osobní údaje, pro účely oprávněných zájmů Golf Klubu Osyčina, z.s. 
 
 
Datum: ..................................................  
 
Jméno a podpis zákonného zástupce:  
 
................................................................................................................  
Podpisem potvrzuji přečtení Provozního řádu dětských golfových kurzů pořádaných Golf Klubem Osyčina. 
 
Telefonický kontakt (zák. zastupce) + e-mail:  
 
................................................................................................................  
 
 
Vyplněnou přihlášku zašlete na info@gko.cz nebo odevzdejte v recepci klubu. 
Děkujeme :) ⃝  



 
Provozní řád 

dětských golfových kurzů pořádaných Golf Klubem Osyčina (dále jen dětské 
kurzy) 

 
1.Účastníkem dětských kurzů může být pouze dítě, jehož rodič (zákonný zástupce) 
odevzdal vyplněnou přihlášku do dětských kurzů včetně souhlasu s tímto provozním 
řádem a zároveň zaplatil částku kurzovného před započetím příslušného dětského 
kurzu. 
2.Podpisem přihlášky dítěte do dětských kurzů rodič prohlašuje, že údaje o zdravotním 
stavu jsou úplné a pravdivé a že nezamlčel žádné skutečnosti, které by mohly ohrozit 
zdraví či život dítěte a je si vědom následků, pokud by údaje byly neúplné, nesprávné či 
nepravdivé. Dále se rodič (zákonný zástupce) zavazuje tyto údaje aktualizovat okamžitě 
poté, kdy se zdravotní stav dítěte změnil, písemným oznámením na e-mailovou adresu 
info@gko.cz. V případě, že dítě užívá léky, které je třeba mít při sobě, zavazuje se rodič 
(zákonný zástupce) vybavit dítě těmito léky tak, aby je mělo vždy připraveno k 
případnému použití v průběhu dětských kurzů. 
3.Podpisem přihlášky bere zákonný zástupce na vědomí, že dítě, které je svým 
chováním v rozporu s provozním řádem areálu nebo tímto provozním řádem narušuje a 
ohrožuje průběh kurzu, může být z dětských kurzů vyloučeno pro zbytek běhu bez 
nároku na vrácení kurzovného. 
4.Rodič (zákonný zástupce) se zavazuje vybavit dítě navštěvující dětské kurzy 
odpovídajícím oblečením a obuví. 
5.Rodič bere podpisem přihlášky na vědomí, že nahrazení lekce v rámci dětských kurzů 
v případě nemoci nebo nepřítomnosti dítěte z jiných důvodů není možné ani ve formě 
náhradní lekce, ani vrácením peněz za ušlou lekci. 
6.Rodiče berou podpisem přihlášky na vědomí, že v případě, že dítě způsobí škodu na 
majetku GKO svým jednáním ať úmyslným nebo neúmyslným, jsou povinni tuto škodu 
GKO nahradit. 
7.Na začátku každé lekce dětských kurzů předá rodič (zákonný zástupce) dítě osobně 
jednomu z trenérů nebo potvrdí jeho účast na recepci. 
8.Dítěti není dovoleno vzdálit se z dohledu trenéra z jakéhokoliv důvodu bez 
předchozího výslovného svolení trenéra. V případě, že trenér povolí dítěti vzdálit se, dítě 
je povinno nahlásit trenérovi svůj návrat. 
9.Dětem je povoleno používat golfové hole pouze pod dozorem trenéra a na jeho 
pokyn. 
10.V případě tréninku na rohoži v indooru nebo na venkovních odpalištích stejně jako na 
hřišti je dítě povinno se před nápřahem ujistit, že má kolem sebe dostatek místa a že 
svým nápřahem, švihem, úderem do míčku a následným dokončením švihu ani 
odpáleným míčem neohrožuje zdraví ostatních účastníků kurzu, návštěvníků areálu, 
trenérovo ani svoje.  
11.Vpřípadě odpálení míče směrem k osobě pohybující se v prostoru areálu je dítě 
povinno ihned po odpálení hlasitým zavoláním FORE! tuto osobu upozornit. 
12.Vpřípadě poranění nebo nevolnosti je dítě povinno neprodleně ohlásit tuto 
skutečnost trenérovi. 
13.Neprodleně po skončení lekce si rodič přebírá dítě osobně v prostoru areálu.  
 


