
PODMÍNKY ÚČASTI NA ŠKOLENÍ TRENÉŘI VE ŠKOLE, z.s.
(dále jen „Podmínky účasti“)

1. Podmínky účasti

● Konkrétní podmínky účasti jsou vedle těchto Podmínek účasti upraveny i provozním
řádem spolku Trenéři ve škole, z.s., IČO: 228 77 606, se sídlem Pod Marjánkou
1906/12, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 23291 (dále jen „TvŠ“), který je nedílnou
součástí těchto Podmínek účasti (dále jen „Provozní řád“).

2. Odhlášení, storno podmínky aj. podmínky ukončení či změny účasti

● Případné odhlášení ze školení Trenéři ve škole, z.s. (dále jen “Školení”), musí
proběhnout písemnou formou, přičemž postačí i forma e-mailu odeslaného na
adresu - info@treneriveskole.cz

● Pořadatel Školení, kterým je TvŠ, má právo účtovat storno poplatek, a to:

− ve výši 0 % z ceny Školení v případě, že se z MPT odhlásíte více jak 14 dnů
před jeho zahájením;

− ve výši 100 % z ceny Školení v případě, že se ze Školení odhlásíte v rozmezí
0-13 dnů před jeho zahájením

● V případě neuskutečnění Školení, z pandemických důvodů nebo z důvodu zásahu
vyšší moci, vracíme 100 % ze zaplacené částky.

● V průběhu Školení není možné požadovat vrácení ceny, pokud se účastník nebo
jeho zákonný zástupce rozhodne docházku ukončit či přerušit.

● V průběhu Školení není možné požadovat vrácení ceny, pokud díky svému chování
bude účastník ze Školení vyloučen. Důvodem vyloučení ze Školení může být
narušování tréninku nerespektováním pravidel chování určeného lektorem nebo
porušení některých podmínek Provozního řádu, zejména těch pravidel vztahujících
se k omezení šíření nemoci COVID-19.

● V případě, že si před započetím Školení namísto stávajícího Školení vyberete jiné
Školení ve stejném rozsahu, a to délkou i časem, zaplacená částka Vám bude na
nové Školení převedena.

● V případě, že vaše místo obsadí náhradník, pak částku převedeme.
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3. Ostatní podmínky

● TvŠ si vyhrazuje právo zrušit nabídnuté Školení. Musí však nabídnout jiné adekvátní
Školení nebo vrátit 100 % přijaté platby.

● Účast na jednotlivých Školeních je dobrovolná a na vlastní riziko účastníků.

● Přihlášením na Školení účastníci stvrzují, že:

− jsou zdravotně způsobilí k absolvování sportovních pohybových aktivit;

− se seznámili s Provozním řádem TvŠ, který tvoří nedílnou součást těchto
Podmínek účasti, a souhlasí s jeho dodržováním;

− se seznámili s poučením o zpracování osobních údajů, které tvoří nedílnou
součást těchto podmínek a s jeho obsahem souhlasí.

Příloha č. 1 - Provozní řád TvŠ
Příloha č. 2 - Poučení o zpracování osobních údajů
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Příloha č. 1
PROVOZNÍ ŘÁD

Tento Provozní řád je nedílnou součástí Podmínek účasti a je platný po celou dobu trvání
jakýchkoli mimořádných opatření přijatých v souvislosti se snížením rizik přenosu nákazy
COVID-19 ve všech provozovnách spolku Trenéři ve Škole, z.s. (dále jen „TvŠ“).

1. Pohyb účastníků ve vnitřních provozovnách TvŠ se řídí těmito principy:

● Před první návštěvou zájmového kroužku, tréninku či jiné akce (dále jen „Akce“)
nebo multisportovního příměstského táboru (dále jen „MPT“), zákonný zástupce
nebo zletilý účastník podepíše čestné prohlášení o tom, že: v posledních 7 dnech
podstoupil RT-PCR test s negativním výsledkem nebo v posledních 3 dnech
podstoupil POC antigenní test s negativním výsledkem nebo v době předcházejících
měsíců prodělal onemocnění COVID-19 potvrzené RT-PCR nebo POC antigenním
testem a doba izolace už uplynula, nejeví příznaky onemocnění a od prvního
pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dní nebo vlastní certifikát vystavený
Ministerstvem zdravotnictví o provedeném očkování proti Covid-19, od aplikace 2.
dávky očkování (v případě dvoudávkového schématu) uplynulo více jak 14 dní a
nejeví známky onemocnění, které účastník předá vedoucímu zájmového útvaru.
Bez tohoto prohlášení nebude účastníku vstup na Akci nebo MPT umožněn.

● Všichni účastníci, trenéři i zaměstnanci jsou povinni na Akcích nebo MPT dodržovat
aktuální opatření nařízená Vládou České republiky, a to včetně nošení ochrany
dýchacích cest. Pokud bude Vládou České republiky stanovena konkrétní podoba
ochrany dýchacích cest (např. prostřednictvím respirátoru třídy FFP2), pak je
povinností všech účastníků, trenérů i zaměstnanců nosit tuto konkrétní ochranu
dýchacích cest.

● Každý účastník musí mít s sebou sáček na uložení ochrany dýchacích cest.

● Do budov bude umožněn vstup pouze účastníkům

● Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě
účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do zájmového kroužku, jiné akce či
na MPT a popřípadě je důvodem i k vyřazení účastníka z Akce či MPT.

● Osoby s příznaky infekce dýchacích cest, které odpovídají známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak
akutní infekce dýchacích cest), nesmí vstoupit do provozoven TvŠ či se zúčastnit
akce.

● Pokud účastník vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné jej umístit
do samostatné místnosti a zároveň neprodleně kontaktovat jeho zákonné zástupce,
kteří jsou povinni si účastníka okamžitě vyzvednout (zletilý účastník opustí akci či
MPT neprodleně, a to s použitím ochrany dýchacích cest a požadovaného odstupu).
O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

● Pokud se u zaměstnance zařízení objeví příznaky v průběhu práce, resp. v průběhu
programu Akce či MPT, Akci či MPT neprodleně opustí, a to s použitím ochranných
pomůcek a požadovaného odstupu. V případě určitých Akcí a zejména MPT,
účastníci, kteří přijdou do styku s takovým zaměstnancem, se vhodně umístí do jiné
místnosti nebo v případě, že to bude možné, jim bude změněna aktivita na pobyt
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venku s povinným nošením ochrany dýchacích cest, a to do okamžiku, než bude
znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance.

● Doporučuje se, aby veškerá zařízení měla bezkontaktní teploměr pro měření
tělesné teploty.

● Přesuny skupin účastníků, pohyb na chodbách, návštěvy toalet či společných
prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty všech osob.

● V každé místnosti je nezbytné minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut větrat.

● TvŠ si vyhrazuje právo na upřesnění veškerých pravidel uvedených v tomto
Provozním řádu, a to vždy podle aktuální pandemické situace a aktuálních nařízení
Vlády České republiky.

2. Osoby s rizikovými faktory:

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

● Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

● Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma
bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

● Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.

● Porucha imunitního systému, např. o při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV
apod.), o při protinádorové léčbě, o po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní
dřeně.

● Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

● Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

● Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu
funkce ledvin (dialýza).

● Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří účastník, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné
domácnosti.

Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a v případě, že účastník
patří do rizikové skupiny rozhodli o účasti účastníka na akcích a MPT s tímto vědomím.

Žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se, pokud možno, zabránilo
nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich
zařízení.
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Příloha č. 2

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Trenéři ve škole, z.s. - multisportovní příměstské tábory, tréninky a jiné aktivity

Níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti
o zpracování Vašich osobních údajů správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 nařízení
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) (dále jen „GDPR“).

1. Totožnost a kontaktní údaje Správce

Trenéři ve škole, z.s., IČO: 228 77 606, se sídlem Pod Marjánkou 1906/12, Břevnov,
169 00 Praha 6, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
sp. zn. L 23291 (dále jen „My“ nebo „Správce“):

kontaktní osoba: Alice Krejbichová - kancelář
tel.: 602583980
e-mail: info@treneriveskole.cz
pošta: Pod Marjánkou 1906/12, Břevnov, 169 00 Praha 6

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

3. Osobní údaje, jež o Vás Správce zpracovává, účel a právní základ

Následující osobní údaje o Vás zpracováváme na základě plnění smlouvy za účelem
registrace a účasti Vás nebo Vašeho dítěte na multisportovním příměstském táboře,
tréninku nebo jiné akci pořádané Správcem:

● celé jméno a příjmení
● datum narození;
● adresa bydliště (trvalý pobyt);
● číslo pojištěnce a zdravotní pojišťovna;
● jiné související a potřebné údaje pro účely plnění smlouvy; a
● jakékoli další osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete v rámci

komunikace s námi.

Následující osobní údaje o Vás nebo Vašem dítěti zpracováváme na základě Vašeho
souhlasu (byl-li udělen) za účelem pořizování, užití, uchovávání a zveřejňování v

rámci propagace činností Správce:

● audiovizuální záznamy (fotografie, podobiznu či video) Vás nebo Vašeho dítěte.

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

● společnost Sportlyzer – poskytovatel softwaru;
● státní orgány (zdravotní pojišťovny, Úřad pro ochranu osobních údajů, orgány

činné v trestním řízení, Policie České republiky, státní zastupitelství, soudy,
správci daně) a další subjekty na základě jiných právních předpisů; a

● subjekty, které nám poskytují služby (IT poskytovatelé zpracovatelských
softwarů, služeb a aplikací; advokáti a jiní poskytovatelé) a se kterými máme
uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.
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5. Předávání osobních údajů do zahraničí

Nemáme v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci
mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.

6. Doba uložení osobních údajů

Při nakládání s osobními údaji respektujeme zásadu omezení uložení, kdy osobní
údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, zejména po celou dobu trvání
smluvního vztahu a poté po určitou dobu podle příslušných právních předpisů. Ve
výjimečných případech může doba uchování dosahovat až 10 let; například při vedení
soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu
uchování některých dokladů obsahujících vaše osobní údaje. Jedná se zejména o
případy, kdy bychom museli tyto doklady předkládat jako důkazy v soudním sporu, ve
správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí.

Osobní údaje poskytnuté na základě Vašeho souhlasu jsou uchovávány pouze po
dobu Vašeho souhlasu.

7. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému
výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo
právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

8. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

V souvislosti s námi nebo pro nás prováděným zpracováním Vašich osobních údajů
máte následující práva:

(i) Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás máme, a k některým
souvisejícím informacím podle příslušných právních předpisů o ochraně
osobních údajů. Můžete také požadovat opravu nebo výmaz nepřesných
osobních údajů. Máte právo vznést námitky proti našemu zpracování
některých nebo všech Vašich osobních údajů a požadovat, aby bylo
v některých případech zpracování omezeno. Máte rovněž právo podat stížnost
u dozorového orgánu, a to Úřadu pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

(ii) Máte právo odvolat svůj souhlas (zčásti či úplně), a to kdykoli bez udání důvodů.
Odvolání souhlasu se týká pouze budoucího zpracování, a proto nemá vliv
na zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl
dán před jeho odvoláním.
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