Badmintonový kroužek
pro děti a mládež
Badminton je ideálním sportem pro rozvoj Vašich dětí.
V sezóně 2018/19 otvíráme badmintonový kroužek pro děti od 6 let.
Tréninky kroužku zaštiťují proškolení trenéři badmintonu III. a IV. třídy.

Jaká je filosofie našeho kroužku?
Tréninky vedeme tak, abychom dětem nenásilnou, hravou a zábavnou formou předali především
pozitivní vztah k pohybovým aktivitám a seznámili je se základy badmintonu jako sportovní
disciplíny. Tyto základy pak dále rozvíjíme a postupně na ně navazujeme cíleným prohlubováním
konkrétních badmintonových dovedností podle individuálních schopností dětí. Kromě pravidelné
badmintonové přípravy organizujeme řadu doplňkových akcí, které slouží jako zpestření
sportovní přípravy, ale také zdravě formuje skupinu a vytváří dobrou partu přátel.

Harmonogram tréninků
Přijímáme děti již od 6 let do herní přípravky.
V rámci badmintonové oddílu vedeme dvě samostatné tréninkové jednotky:
•

„kroužek“ - přípravka + starší děti, kde jde především o hraní badmintonu zábavnou
formou a všeobecnou sportovní přípravu

•

„soutěžní skupina“ s náročnější fyzickou průpravou pro soutěže a turnaje ČBaS
(dle výkonosti)

Soutěžní skupina

Přípravka + začátečníci (kroužek)

Pondělí

16.00 – 17.30

17.00 – 18.30 (1-5. třída)

Středa

(případné individuální tréninky)

Pátek

17:30 – 19:00

17.00 - 18.30 (1-5. třída)
17.30 - 19.00 (od 6. třídy)

Pravidelné tréninky začínají od 17. září 2018 - prozatím v malé tělocvičně na ZŠ, od října ve
sportovní hale. V případě zájmu prosím vyplňte přihlášku, kterou odevzdáte v kancelářích ZŠ, nebo
přímo trenérům.

Co budou děti potřebovat?
Děti do kroužku potřebují:

•

vhodnou sálovou obuv (takovou, která nezanechává barevné stopy na podlaze tělocvičny),

•

pohodlný sportovní oděv (šortky, tričko)

•

láhev s pitím,

•

ideálně vlastní badmintonovou raketu a kvalitní švihadlo (nejsou povinné, možnost využití
školních pomůcek).

Cena kroužku
Cena 400,- Kč se platí vždy předem na jeden rok a zahrnuje tréninkové pomůcky. Platba je
možná v kanceláři ZŠ, případně trenérům.

Kontakty na nás: info@badminton-vp.cz, případně telefonní číslo: 604 552 805
Maximální počet míst v tréninkové skupině je 16. Pokud bude zájem dětí větší, než je kapacita,
bude o zařazení do kroužku rozhodovat doba přijetí rezervace místa.
Na prvních trénincích dostanou děti a rodiče další informace o dalším průběhu.

www.badminton-vp.cz

zs.velke-pavlovice.cz

www.jmbadminton.cz

PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU - ŠKOLNÍ ROK 2018/19
Středisko volného času
Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace
Nám. 9. května 2, 69106 Velké Pavlovice
Telefon: +420 519 428 167

zs.velke-pavlovice.cz

Základní údaje o účastníkovi
Jméno

Příjmení

Datum narození

Zdrav. pojišťovna

Ulice

Město, PSČ

Škola

Třída
Zákonný zástupce

Jméno a příjmení

Mobil
E-mail

Zájmový kroužek
Název kroužku

BADMINTON

Upozornění na zdravotní stav účastníka, zdravotní způsobilost, zdravotní postižení, sociální znevýhodnění a jiná sdělení:

Dítě (do 15 let) bude po skončení kroužku (akce) odcházet: samostatně

v doprovodu

družina ZŠ

(označte křížkem)

Svým podpisem stvrzuji, že dítěti umožním pravidelnou docházku do zájmového kroužku a v případě nemoci je z docházky řádně omluvím. Beru na vědomí, že mé
dítě je řádným členem zájmového kroužku až na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky a řádně uhrazeného příspěvku. Počet míst v kroužku je omezen.
Jsem si vědom(a), že zaplacený příspěvek je úplatou za zájmové vzdělávání podle vyhlášky 74/2005 Sb. a je nevratný. Souhlasím s fotografováním svého dítěte v rámci
činnosti SVČ a s použitím fotografií na nástěnkách a webových stránkách pro účely prezentace a propagace SVČ Velké Pavlovice. Fotografie musí splňovat zásady etiky
ve smyslu zejména § 84 a násl. NOZ. Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s Podmínkami pro pravidelnou zájmovou činnost, které jsou zveřejněny na stránkách ZŠ:
http://zs.velke-pavlovice.cz/stredisko-volneho-casu. Potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou správné a souhlasím s jejich zpracováním ve smyslu Nařízení EP a Rady
2016/679 (dále jen známé jako GDPR), údaje jako jméno, příjmení datum narození, bydliště, zdravotní pojišťovna jsou zpracovávány v souladu s plněním právní
povinnosti, kontaktní údaje (telefon) zákonného zástupce jsou vedeny na základě oprávněného zájmu správce. K vedení emailové adresy a k fotografování dítěte a
zveřejňování fotek je na základě mnou uděleného souhlasu. Byl jsem poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR mám právo vzít souhlas
kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu doručený statutárnímu orgánu této školy, školského zařízení, požadovat po škole, školském zařízení informaci, jaké
osobní údaje zpracovává o mé osobě, požadovat po škole, školském zařízení vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u školy, školského zařízení
přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po škole, školském zařízení výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o
dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na školu, školské zařízení nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů a v případě, že se
budu domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu s tímto souhlasem, mohu žádat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Činnost zájmových útvarů probíhá od první schůzky do 31. 05. 2019, není-li sjednáno jinak. V době státních svátků a všech školních prázdnin se kroužky nekonají.

Dne:

Podpis rodičů (zákonných zástupců):

