
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ KURZŮ SPOLKEM BIOS FIT Z.S. (platné k 1.7.2022) 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
Poskytovatelem kurzu je BIOS fit z.s., se sídlem U Pivovaru 1898, 263 01 Dobříš, IČO: 043 92 256. 

 
BIOS fit z.s. je sportovní spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, jehož účelem je organizování 

volnočasových a sportovních aktivit veřejnosti, zejména dětí a mládeže. 

 
Místo, den a čas tréninku je uveden na webových stránkách www.biosfit.cz, společně s popisem náplně 

jednotlivých kurzů, nutným vybavením, instruktorem kurzu a jeho kontaktem, harmonogramem kurzu a 

pokyny, co by účastníci měli nosit na tréninky kurzu. BIOS fit z.s. zveřejňuje veškeré informace pro 

účastníky kurzů na svých webových stránkách www.biosfit.cz. Účastníci kurzu jsou povinni tyto stránky 

pravidelně sledovat. 

 
BIOS fit z.s. zajistí přiměřené prostory pro průběh kurzu. BIOS fit z.s. je oprávněn v případě nutnosti 

změnit místo, čas a instruktora. 

 
Žadatel bere na vědomí, že bude prostřednictvím BIOS fit z.s. zaregistrován u České unie sportu (ČUS), 

České gymnastické federace (GYMFED) a FISAF CZ (Českého svazu aerobiku). 
 
Souhlasím s tím, aby spolek BIOS fit z.s. zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v 
souvislosti s mým členstvím a činností ve spolku. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. 
Dále souhlasím s tím, že spolek BIOS fit z.s. je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného 
čísla, do centrální evidence příslušných sportovních svazů (České unie sportu (ČUS), České gymnastické 
federace (GYMFED) a FISAF CZ (Českého svazu aerobiku) a současně příslušnému okresnímu sdružení 
ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci 
sportovce při soutěžích. Rovněž souhlasím se zpřístupněním mých osobních údajů v nezbytném rozsahu pro 
orgány státní správy a územích samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či 
jiných příspěvků z veřejných rozpočtů. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je spolek oprávněn zpracovávat a 
evidovat i po ukončení mého členství v spolku. 
 
Dovolujeme si upozornit, že v případě, že žadatel odmítne poskytnout své rodné číslo, nebude do kurzu 
spolku přijat. 
 
Žadatel současně žádá o členství ve spolku BIOS fit z.s.. Žadatel prohlašuje, že se seznámil se 

stanovami spolku, které jsou dostupné na stránkách www.biosfit.cz a že s nimi souhlasí. Žadatel souhlasí 

s uchováváním jeho osobních údajů a nakládání s nimi v mezích nutných plnění účelu kurzu. 

 
Zástupcem žadatele jakožto člena spolku pro záležitosti týkající fungování a správy spolku je: Nezávodní 

přípravka - Viktorie Žáková - zakovavikule@gmail.com , Závodní aerobik (ZAE) 4-7 let -Michaela 

Jungmannová - m.jungmannova@gmail.com, (ZAE) 8-10 let - , Hana Burgerová - hanka@biosfit.cz 

(ZAE) 11-13 let - Gabriela Petráňová -gabrielapackova@seznam.cz, (ZAE)14 - 16 let – Anna Melichová - 

melichova24anna@gmail.com (ZAE PB) – Vendula Fialová- vendula@gmail.com. Kroužky Nezávodní - 

Nikola Nechyba - niki@biosfit.cz , Nicola Malkusová nicola.malkusová@gmail.com  - ,Cvičení pro 

nejmenší - Markéta Bartošová - marketa@biosfit.cz. Cvičení pro dospělé - Martina Štufková - 

mm.skalova@centrum.cz, 

 
Za oblast závodního aerobiku bude na první schůzce rodičů volen druhý zástupce z řad rodičů dále pak 

všichni trenéři závodního aerobiku. Za oblast nezávodních kroužků pro děti, lekcí pro dospělé a seniory je 

navíc zástupcem žadatele jakožto člena spolku pro záležitosti týkající fungování a správy spolku vždy 

lektor příslušného kroužku. 

 

KURZOVNÉ 

 
Konkrétní cena kurzu je uvedena na webových stránkách v sekci “Ceník”. Platbu je možné provést 

hotově, nebo převodem na účet spolku vedeném u FIO Bank: č.ú: 2900891805/2010. 

Do poznámky prosím uvádějte: název kurzu, celé jméno žadatele, variabilní symbol datum narození ve 

tvaru DD.MM.RR. 

 
Součástí kurzovného je povinný členský příspěvek Českému svazu aerobiku, členský příspěvek České 

unie sportu, GYMFED a členský příspěvek spolku BIOS fit z.s. 
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V případě ukončení účasti žadatele v kurzu z jakéhokoliv důvodu se kurzovné nevrací. 

 
Žadatel se zavazuje uhradit kurzovné za I. pololetí do 30. 9. a za II. pololetí do 31. 1. příslušného 

školního roku. Nezaplacení kurzovného v dané lhůtě znamená, že žadatel není oprávněn se dále kurzu 

účastnit. 



PODMÍNKY KURZU 
 

Žadatel je povinen se do kurzů dostavovat ve zdravotním stavu umožňujícím sportovní zatížení a 

nepředstavující ohrožení pro ostatní účastníky kurzu (infekční onemocnění, apod.). 

 
Účastník kurzu je povinen informovat trenéra o dlouhodobé neúčasti na tréninku či zdravotních 

problémech fyzického či psychického rázu. 

 
Rodiče (zákonný zástupce) nezletilého žádatele je povinen vyzvednout své dítě v čase ukončení tréninku. 

BIOS fit z.s. po uplynutí doby tréninku nepřebírá za toto dítě zodpovědnost. 
 

 

PODMÍNKY SPECIFICKÉ PRO ZÁVODNÍ ODDÍLY 

 
BIOS fit z.s. vypisuje závody, kterých se budou účastníci účastnit na webových stránkách www.biosfit.cz. 

O nominaci účastníků na jednotlivé závody rozhoduje trenér. Při opakované neúčasti může být účastník 

vyřazen ze závodního oddílu. Kurzovné nezahrnuje startovné, dres a výdaje na dopravu. Žadatel bere na 

vědomí, že u kurzu závodního oddílu je vždy předpokládáno, že se bude účastnit závodu (tedy, že za něj 

bude uhrazeno startovné) a že využije BIOS fit z.s. sjednanou dopravu na závody. 

 
Žadatel jakožto účastník kurzu je povinen se z jednotlivých závodů odhlásit či pouze z dopravy na závod, 

a to nejpozději do jednoho měsíce před konkrétním závodem. V opačném případě je povinen uhradit 

startovné a náklady na dopravu, i presto že se závodu neúčastnil. 

 
Účastník je povinen uhradit zálohu na startovné ve výši 1.500,- Kč do 15.12. příslušného školního roku. A 

doplatek startovného a náklady na dopravu do 14 dnů od vyúčtování, resp. od kdy k tomu bude spolkem 

BIOS fit z.s. vyzván. 
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