
 
 

Přihláška do dětské golfové akademie ČGK  
jarní kurzy 2019 

8. 4. 2019 – 28. 6. 2019 (celkem 12 týdnů) 
ČESKÝ GOLFOVÝ KLUB, z. s. 

Národních hrdinů 891 
159 00, Praha 9 
IČO: 26611457 

 
 

ÚDAJE O DÍTĚTI 
Jméno: 
 

Příjmení: 
 

Datum narození: 
 

Rodné číslo: 
 

 

ÚDAJE O RODIČI / ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI 
Jméno: 
 

Příjmení: 
 

Mobilní telefon:  Email:  

Adresa bydliště: 
 

Zdravotní stav dítěte, omezení, alergie, zdravotní pojišťovna: 
  

 

  INTENZITA KURZU 
Trénink 1x týdně (duben – červen) – 3000 Kč / 12 lekcí (55 min)     

Trénink 2 týdně (duben – červen) – 6000 Kč / 24 lekcí (55 min)      

 
Prosíme, zvolte dny a čas kurzu: 

 

Začátek lekce 
 

Úterý 
 

Čtvrtek 

15:00   

16:00   

17:00   
 

Pokud preferujete jiný den/čas, prosíme, napište návrh zde: 
 
 



 
 

 

Neomluvené tréninky nejsou nahrazovány. V případě omluvené lekce je možnost jedné náhrady, a 
to po dohodě s trenéry. Storno poplatky kurzovného jsou zmíněny v řádu akademie na www.cgk.cz.  
 

Předání přihlášky 

Vyplněnou přihlášku prosím odešlete naskenovanou na email: tereza@cgk.cz, nebo ji doručte osobně 
do recepce Českého golfového klubu, driving Cinda, Císařská louka, Praha 5. 

 
Platba 

Akademii je možné uhradit: 

- platbou na recepci ČGK na Císařské louce v hotovosti nebo platební kartou, 
- bezhotovostním převodem na bankovní účet klubu: 10810808 / 5500 

Jako var. symbol uveďte RČ dítěte a do poznámky pro příjemce jméno a příjmení dítěte.  

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

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

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.  

Podpis rodiče/zákonného zástupce: ________________________   Datum: ________________ 
 

 


