
SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRAHA - DUBEČ 
Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 Dubeč 

 

 
Pobočný spolek - L 37441 vedený u Městského soudu v Praze 

IČO: 70100993  
email: starosta@sdhdubec.cz 

 

  

 

P ř i h l á š k a   d o   k r o u ž k u   m l a d ý c h    h a s i č ů 

 

 

Jméno:……………………………………………………………………..  

Příjmení…………………………………………………………………… 

Dat. narození:…………………………………………………………………..  

Bydliště:…………………………………………………………………………. 

 

R.Č.:……………………………………………………………………………… 

Rodič: 

……………………………………………………………………………tel:………………………… 

 

Rodič: 

……………………………………………………………………………tel:………………………… 

Kontaktní e- mail: 

…………………………………………………………………………………………………… 

Dítě bude-nebude vyzvedávat:  

…………………………………………………………………………………………………………. 

Mobil dítěte (pokud má)…………………………………………………..  

 

Základní škola: ……………………………………….. 

 Potvrzuji, že mi není znám žádný vážný zdravotní stav dítěte, který by bránil jeho 

činnosti v kroužku mladých hasičů (sportovní aktivity). Vyplněním této přihlášky oprávněný 

zástupce dítěte potvrzuje, že souhlasí, v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů v platném znění a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 

2016/679 (GDPR), s použitím osobních údajů dítěte, a to výhradně pro potřeby Sboru 

dobrovolných hasičů Praha Dubeč a orgánů SH ČMS za účely evidence a pro potřeby 

pojišťoven při pojišťování soutěží SH ČMS a akcí pořádaných SDH Praha – Dubeč. 

Správcem osobních údajů je: SH ČMS – SDH Praha – Dubeč, Starodubečská 401/36, 107 00 

Praha 10 – Dubeč, IČ: 70100993. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je Mgr. Karel Polák, 

MBA, starosta@sdhdubec.cz 
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 V případě jakéhokoliv nového omezení zdravotního stavu Vašeho dítěte, oznamte 

prosím tuto skutečnost písemně vedoucímu!!! 

 Upozorňujeme rodiče, že v případě neúčasti dítěte na schůzce, nebo cvičení, je 

nutné minimálně hodinu předem (u schůzek) a nejlépe den (u cvičení - soutěží) před 

začátkem akce omluvit dítě na telefonu vedoucího kroužku. Tímto opatřením se 

předejde případné absenci dětí na plánovaných schůzkách a bude jistota, že dítě není 

někde jinde.                 

Vedoucí kroužku: Ing. Kateřina Poláková tel: 605 444 986, E-mail: 

katerina.polakova@sdhdubec.cz 

Starosta SDH: Mgr. Karel Polák tel.: 604 683 029 E-Mail: starosta@sdhdubec.cz 

 V případě přerušení či ukončení navštěvování kroužku mladých hasičů je nutné 

písemnou formou dítě odhlásit předáním „odhlášky“ vedoucímu kroužku nebo starostovi 

SDH. 

 K přihlášce přiložte jednu fotografii dítěte na průkazku SDH a peníze na zaplacení 

členského příspěvku na rok ve výši 500,- Kč. Členské příspěvky se hradí každý rok. Přihlášení 

dítěte se provede až pod 6 měsících členství v kroužku. 

 Podepsáním přihlášky potvrzuji, že jsem dítě seznámil s přísným zákazem požívání 

alkoholu, omamných látek a kouření během kroužku, soutěží a pořádaných akcí. Porušení = 

vyloučení z kroužku. 

 Jsem si vědom (a) zákazu nošení tabletů, walkmanů, přehrávačů, a dalších obdobných 

zařízení; dále cenností jako např. řetízků, prstýnků, náramků, šperků; vnášení jakékoliv 

zábavné pyrotechniky a veškerých předmětů a zařízení, které by mohly způsobit jejich 

používáním újmu na zdraví či životě. Beru na vědomí, že za ztrátu či poškození cenností, věcí 

výše uvedených a osobních věcí SDH neručí. 

 

V ……………………………………………………………. 

dne:……………………….. 

 

Podpis rodiče…………………………………….. 

 

 

 

Za SDH Praha Dubeč starosta SDH v.r.: 

…………………………………………………………………. 

 

Dne: …………………………………………. 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Souhlasíme, aby se naše dítě stalo členem SDH Praha Dubeč a navštěvovalo kroužek mladých 

hasičů. Souhlasíme s výše uvedenými informacemi. Souhlasíme s tím, že v průběhu činnosti 

kroužku bude činnost monitorována a pořízené snímky budou sloužit k propagaci oddílu 

mladých hasičů a pro potřeby kroniky SDH.  

Jméno a příjmení dítěte:  

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Datum narození dítěte: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení rodiče(ů): 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis rodiče: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dne: ………………………………………… 
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