
Místo Jméno ředitele školy Razítko školy Podpis

SEZNAM ZÁVODNÍKŮ

P. č. Jméno a příjmení
Rok narození

Kategorie
(ročníky 2005-2010)

Chlapci/dívky
Alternativní

disciplíny
příklad – dribling

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

Odpovědný zástupce (ředitel) školy svým podpisem potvrzuje, že všichni žáci (závodníci) uvedení na přihlášce/soupisce:
•  jsou žáky denního studia školy, jsou žáky uvedené třídy a uvedeného věku,
•  se mohou zúčastnit soutěže, tedy nejsou osvobozeni od tělesné výchovy ve škole nebo nemají III. nebo IV. zdravotní klasi� kaci,
•  byli poučeni, případně vyslovili souhlas se zpracováním jejich osobních údajů a udělili svolení s pořízením a použitím foto/video záznamu v souladu se smlouvou o zpracování osobních údajů mezi Českým olym-

pijským výborem a školou a s informacemi na webových stránkách http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz.

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ODZNAKU VŠESTRANNOSTI 2020
SOUPISKA JEDNOTLIVCŮ

Místo konání Datum

VEDOUCÍ JEDNOTLIVCŮ
Škola

Jméno a příjmení

Mobil E-mail

Zúčastním se závodu učitelů



SEZNAM ČLENŮ DRUŽSTVA

P. č. Jméno a příjmení
Rok narození

Kategorie
(ročníky 2006-2009)

Chlapci/dívky
Alternativní

disciplíny
příklad – dribling

DÍVKY

1.

2.

3.

4.

CHLAPCI

1.

2.

3.

4.

Odpovědný zástupce (ředitel) školy svým podpisem potvrzuje, že všichni žáci (závodníci) uvedení na přihlášce/soupisce:
•  jsou žáky denního studia školy, jsou žáky uvedené třídy a uvedeného věku,
•  se mohou zúčastnit soutěže, tedy nejsou osvobozeni od tělesné výchovy ve škole nebo nemají III. nebo IV. zdravotní klasi� kaci,
•  byli poučeni, případně vyslovili souhlas se zpracováním jejich osobních údajů a udělili svolení s pořízením a použitím foto/video záznamu v souladu se smlouvou o zpracování osobních údajů mezi Českým olym-

pijským výborem a školou a s informacemi na webových stránkách http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz.

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ODZNAKU VŠESTRANNOSTI 2020
SOUPISKA DRUŽSTVA

Místo konání Datum

VEDOUCÍ DRUŽSTVA

Škola

Jméno a příjmení

Mobil E-mail

Zúčastním se závodu učitelů

Místo Jméno ředitele školy Razítko školy Podpis


