
 

 

Atletický a triatlonový klub Elite Sport Boskovice Vám nabízí možnost stát se členem tohoto klubu a 

trénovat pod zkušenými trenéry. Nabídka je určena žákům základních a středních škol do 18 let. 

  Jednotlivé tréninkové jednotky budou obsahovat cvičení na rozvoj rychlosti, rychlostní vytrvalosti, 

vytrvalostní rychlosti, obecné vytrvalosti, základy techniky a způsobů běhu, běžecká abeceda, základy 

skokanských a vrhačských disciplín, dynamický a statický strečink, kompenzační cvičení, pravidla 

atletiky a doplňkové hry. 

  Dále Vás budeme pravidelně informovat o atletických akcích v okolí a možnost účastnit se 

atletických a triatlonových závodů. V případě zájmu nabízíme možnost vytvoření individuálního 

tréninkového plánu. 

 Každý člen nebo rodinný příslušník může čerpat výhody jako slevy na doplňky stravy značky Survival, 

možnost účastnit se závodů republikové úrovně, závodící členové obdrží klubový dres a další. 

 Tréninky budou probíhat od září 2021 pravidelně každé úterý, středu a pátek od 15:30 do 17:00 na 

hřišti při ZŠ Slovákova v Boskovicích a ve čtvrtek v 15:30 v Městských lázních Boskovice. Členský 

příspěvek na školní rok 2021/2022 je 2000 Kč. Platbu můžete zasílat na číslo účtu                              

115-1673880297/0100 a jako variabilní symbol zadat rodné číslo člena, případně do poznámky 

příjmení, nebo platit hotově trenérovi. K přihlášce prosím dodejte lékařské potvrzení o způsobilosti 

dítěte ke sportovním činnostem. 

Kontakt: 

Bohdan Charvát 736 412 222 bohdan.charvat@gmail.com 

 

Těšíme se na Vaši účast Elite Sport Boskovice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.elitesportboskovice-cz.webnode.cz/200000503-288b42989c/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%20ml%C3%A1de%C5%BE%202018.pdf#page=1
http://files.elitesportboskovice-cz.webnode.cz/200000503-288b42989c/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%20ml%C3%A1de%C5%BE%202018.pdf#page=1


PŘIHLÁŠKA DO ATLETICKÉHO A TRIATLONOVÉHO KLUBU ELITE SPORT BOSKOVICE, z.s. 

 

Jméno a příjmení : ........................................................... 

Rodné číslo : .................................................................... 

Bydliště : .......................................................................... 

Telefon (zák. zástupce) : ................................................. 

E-mail : ............................................................................ 

 

Souhlasím s tím, aby Atletický klub Elite Sport Boskovice, z. s. zpracovával a evidoval mé osobní údaje 

poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu.Žádám a souhlasím s tím, že podáním 

této přihlášky, jejím přijetím Atletickým klubem Elite Sport Boskovice, z.s. a zaplacením členských 

příspěvků, se stávám členem Atletického klubu Elite Sport Boskovice, z. s. (IČ: 04510178). Dále 

souhlasím s tím, že Atletický klub Elite Sport Boskovice, z. s. je oprávněn poskytovat uvedené osobní 

údaje do centrální evidence Českého atletického svazu, České triatlonové asociace a České unie 

sportu.Toto oprávnění vyplývá z technicko-organizačních důvodů (identifikace sportovce při 

soutěžích apod.)Údaje je Atletický klub Elite Sport Boskovice, z. s. oprávněn zpracovávat a evidovat i 

po skončení členství v klubu.Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle 

ustanovení § 11 zák. č. 101/2000 Sb. 

Povinnosti člena klubu: 

úhrada členských příspěvků. Platba převodem na účet KB, a. s. č. ú. d 115-1673880297/0100 (do 

zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte/atleta) 

dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 

dodržování zásad provozního řádu sportoviště 

každoroční absolvování zdravotní prohlídky 

 

Byl jsem seznámen(a) správy a povinnostmi člena Atletického klubu Elite Sport Boskovice, z. s. a 

souhlasím s nimi. 

 

V ................................................  dne ........................................................ 

 

Vlastnoruční podpis sportovce:..............................    

 

 Podpis zákonného zástupce u osob mladších 18 let................................... 


