Chceš velet vlastní armádě?
Útočit na zbabělého soupeřova krále?
Slyšet dusot koní a sledovat přesně střelce
v rychlé akci?
Chceš vidět těžké věže prorážet nepřátelské
linie a drtivou moc nejelegantnější dámy?
Připoj se k naší šachové gardě a zažij vzrušující partie, drsné maty, podlé paty i napínavé
situace kde o výsledku rozhoduje i jedna chyba a nikdy není nic jisté.
Není třeba mít žádné zkušenosti ani znalosti, stačí zájem a my zařídíme vše ostatní.
Naučíme základy hry, zasvětíme do tajných šachových receptur a ukážeme jak se vyhnout všelijakým pastím na cestě za vítězstvím.
Ve školním roce 2021/2022 otevíráme šachový kroužek při ZŠ v Kaznějově. Připojte se k nám
a naučte se základy šachu a objevte kouzelný svět 64 polí.
Termín kroužku bude úterý od 16.00 do 17.30 hodin.
Realizace kroužku ve šk. roce 2021/2022: říjen - květen.
Lektoři kroužku: p. Petr Hrdina, p. Zdeněk Bartoníček.
Předběžná cena za docházku do kroužku šachů: 75,- Kč měsíčně, platba říjen-prosinec,
leden-květen. Místo konání kroužku: klubovna ŠD.
Pokud máš zájem do kroužku šachů chodit, vyplň prosím níže uvedenenou přihlášku, dej ji
podepsat svým rodičům a odevzdej svému třídnímu učiteli nejpozději do 24. 9. 2021.

Přihláška do kroužku šachů ve školním roce 2021/2022:
Jméno žáka: ..........................................................................................................  Třída: ...............................
Vyjádření zákonných zástupců žáka:
Souhlasíme s přihlášením našeho syna/dcery (jméno a příjmení)
................................................................................. ..............................................................
do šachového kroužku ve šk. roce 2021/2022.
Kontakt na rodiče:
Jméno a příjmení zákonných zástupců žáka tiskace: ..............................................................................
E-mail: ................................................................................................ Telefon: ..................................................
V ........................................................... dne ......................................
Podpis zákonných zástupců žáka: ..................................................................................................................

Dobrovolný souhlas zákonných zástupců dítěte se zpracováním
osobních údajů, souhlas zákonných zástupců žáka/žákyně
s poskytováním osobních údajů třetím osobám

Jméno žáka/žákyně: ............................................................................................................................................
Třída: ................................................
Třídní učitel/učitelka: ...........................................................................................................................................
Školní rok: 2021/2022
Dávám svůj dobrovolný souhlas Základní škole Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvkové organizaci (dále jen škola) ke spolupráci s organizací Šachový svaz České republiky z. s.,
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Břevnov (dále jen organizace), souhlasím s poskytováním nezbytných osobních údajů své dcery/syna
Jméno a příjmení dítěte: ..................................................................................................................................
Rok narození: ............................................................... Třída: .......................................................
Škola: ........................................................................................................................................................................
k registraci do výukového šachového portálu Learningchess.net (jméno, příjmení, datum narození, bydliště) na adresu organizace Šachový svaz České republiky z. s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Břevnov ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlas poskytuji na školní rok 2021/2022.
Byl/a jsem poučen/a o právech podle zákona, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli
odvolat, a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu,
o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, o právu na sdělení o tom, které osobní
údaje byly zpracovány a k jakému účelu.
Tento souhlas je projevem mojí vážné, pravé a svobodné vůle, vůle prosté omylu a tísně, a tato vůle je náležitě, tedy určitě a srozumitelně projevena, a není v rozporu s dobrými mravy a se zákonem, tento souhlas vydávám při vědomí všech právních následků, plynoucích z jeho obsahu, na důkaz čehož připojuji svůj vlastnoruční podpis.
V ..................................................... dne ..............................................
Zákonní zástupci žáka/žákyně - tiskace jméno a příjmení: ..................................................................


Podpis: ...............................................................................

