
 

 

Přihláška do spolku VEKTORÁČEK, z.s.,  se sídlem Rokycanova 2798, Pardubice 

reg. u Krajského soudu v Hradci Králové, IČ 081 11 651 

 

Příjmení a jméno zákonného zástupce 

Datum narození 

Trvalé bydliště 

(ulice, číslo, PSČ, město) 

Korespondenční adresa 

(je-li odlišná od trv.bydliště) 

Telefon       E-mail 

 

Příjmení a jméno dítěte 

Datum narození 

Trvalé bydliště 

Telefon      E-mail 

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s platnými Stanovami 

VEKTORÁČEK, z.s. (dále jen „Spolek“), jehož členem se chci stát. Jsem připraven/a 

respektovat výrok schůze výboru Spolku, který rozhoduje o členství. Stvrzuji, že v případě 

vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena Spolku, budu se aktivně 

podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy 

Spolku, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak, jako rozhodnutími orgánů Spolku. 

Tímto souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů pro vnitřní 

potřeby Spolku. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, 

zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento 

souhlas poskytují na dobu mého členství ve Spolku. 

Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. 

 

V ……………………………….. dne ………………….          Podpis zákonného zástupce…………………………… 

 

 

 



 

Nabízené aktivity: 

Dětičky do 2,5 roku 

o středa 9 – 9.50h Dětičky 1,5 – 2,5 roku 

Permanentka na 10 vstupů 800 Kč, platnost 5 měsíců 

Platba hotově nebo kartou na recepci VEKTOR sportcentra! 

o středa 10 – 10.45h Batolata 

Permanentka na 10 vstupů 800 Kč, platnost 5 měsíců 

Platba hotově nebo kartou na recepci VEKTOR sportcentra! 

o středa 11 – 11.40h Miminka od 3 měsíců 

Permanentka na 10 vstupů 800 Kč, platnost 5 měsíců 

Platba hotově nebo kartou na recepci VEKTOR sportcentra! 

Děti 6 – 8 let 

o pondělí 16 – 16.50h  posilovací, protahovací cvičení 

Cena kurzovného na pololetí 1x týdně….1800 Kč, 2x týdně….3300 Kč 

VS: 2309201916 

o středa 16 – 16.50h cvičení formou kruhového tréninku 

Cena kurzovného na pololetí 1x týdně….1800 Kč, 2x týdně….3300 Kč 

VS: 2509201916 

Děti 9 – 10 let 

o pondělí 17 – 17.50h Badmintonová školička 7 – 10let 

Cena kurzovného na pololetí 1x týdně….1800 Kč, 2x týdně….3300 Kč 

VS: 2309201917 

o čtvrtek 17 – 17.50h posilovací, protahovací cvičení 

Cena kurzovného na pololetí 1x týdně….1800 Kč, 2x týdně….3300 Kč 

VS: 2609201917 

 

 

Vybranou aktivitu prosím zaškrtněte. 

Vyplněnou přihlášku zasílejte na sejbova@vektorsport.cz 

S odeslanou přihláškou je splatné kurzovné na účet číslo 2501651767 / 2010 

VS dle vybraného kurzu (platí pro starší děti od 6 let), do poznámky uveďte jméno a příjmení 

dítěte. 

 

 

Podpis zákonného zástupce 

Datum 

 

mailto:sejbova@vektorsport.cz

