
    ČESKÝ GOLFOVÝ KLUB, z. s. 

Národních hrdinů 891 
159 00, Praha 9 
IČO: 26611457 

 
 

PŘIHLÁŠKA DO DĚTSKÉ GOLFOVÉ AKADEMIE ČGK 2021 
Cena: 4800 Kč (3 měsíce = 12 lekcí) 

 
 

ÚDAJE O DÍTĚTI 
Jméno: 

 

Příjmení: 

 

Datum narození: 

Věk dítěte: 

Rodné číslo: 

 
 

ÚDAJE O RODIČI / ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI 
Jméno: 

 

Příjmení: 

 

Mobilní telefon:  Email:  

Orientační adresa, oblast, část Prahy: 

 

Zdravotní pojišťovna: 

Zdravotní omezení (alergie, potravinové intolerance, léčba): 

 

  PRAVIDELNÝ KURZ 

Nabízíme 3 dny v týdnu, jeden konkrétní čas. V případě, že se Vám ani jeden den a čas nehodí, dejte nám 
prosím vědět emailem nebo telefonicky a budeme se snažit společně najít řešení (možnost otevření dalšího 

času a dnu dle zájmu a počtu přihlášených).  

V PŘÍPADĚ ZÁJMU JE MOŽNÉ DOMLUVIT INTENZIVNĚJŠÍ TRÉNINK (=ČASTĚJI V TÝDNU NEBO) I INDIVIDUÁLNÍ 
LEKCE JAKO DOPLNĚK K AKADEMII. 

 

Prosíme, zaškrtněte hodící se: 

 

 

 
 
 
 

 
Prosím, pokud preferujete jiný den a čas, napište ho sem nebo nás oslovte emailem vladikova@cgk.cz či 
telefonicky 731 125 120 
 
Jiné: 

 
 

ÚTERÝ 16:00 – 16:50  

ČTVRTEK 16:00 – 16:50  

NEDĚLE 14:00 – 14:50  

mailto:vladikova@cgk.cz


    ČESKÝ GOLFOVÝ KLUB, z. s. 

Národních hrdinů 891 
159 00, Praha 9 
IČO: 26611457 

 
 

 

NEOMLUVENÉ TRÉNINKY 

Prosíme informujte klub o případné absenci na tréninku na tel.č. 731 125 120 nebo emailem 
vladikova@cgk.cz. Neomluvené tréninky nejsou nahrazovány. V případě omluvené lekce je 
možnost jedné náhrady, a to po dohodě s trenérem nebo ČGK.  

 

PŘEDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 

Vyplněnou přihlášku prosím odešlete naskenovanou nebo v PDF na email: vladikova@cgk.cz, a nebo 
ji doručte osobně na recepci drivingu Cinda, Císařská louka, Praha 5. 

 

PLATBA 

Akademii je možné hradit: 

- Osobně: platbou na recepci drivingu Cinda (kartou, hotově) 
- Převodem: bezhotovostním převodem na bankovní účet klubu: 10810808 / 5500 (jako VS 

uveďte rodní číslo dítěte, do poznámky příjmení) 
- Benefity: Benefity Plus, Edenred 

Kurzovné podléhá storno podmínkám v řádu akademie, naleznete na www.cgk.cz 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DÍTĚTE 

Souhlasím se zpracováním a evidencí mnou poskytnutých osobních údajů podle zákona o Ochraně 

osobních údajů č. 101/2000 Sb. a v souladu s Nařízením 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) za účelem registrace členů u České Golfové Federace, která dále spravuje jejich osobní údaje, 

pro účely oprávněných zájmů Český golfový klub, z.s. a zasílání obchodních sdělení touto společností.  

Prosíme, vyberte: 

A. Souhlasím se zveřejněním fotografií, kde je mé dítě, pro potřeby klubu. 
B. Nesouhlasím aby fotky, kde je vyfoceno mé dítě byly někde publikovány. 

 

Podpis rodiče/zákonného zástupce: ________________________   Datum: ________________ 
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