Taneční pro
manželské a přátelské páry
TK Apel Holice 2021
místo konání: Sokolovna Dolní Roveň
vyučovanými tanci budou: Waltz, Tango, Valčík, Foxtrot, Polka, Blues, Slowfox, Cha-cha, Rumba, Jive, Country,
Boogie Woogie, Salsa atd.
Oblečení: středně společenský oděv - pánové nemusí mít sako, dámy mohou mít kalhoty
Počet lekcí:
5 základních + 1 prodloužená
Doba trvání jedné lekce:
2x 45 minut + 10 minut přestávka
Termín konání: PÁTEK od 19:30 hodin (15.10., 22.10., 5.11., 12.11., 19.11.,27.11.,)

Cena tanečního kurzu činí 1600,- Kč za pár!!!
(kurzovné bude vybíráno na první lekci)

Kurz proběhne při účasti minimálně 10-ti párů!!!
Přihlášky a Info: tkapel@seznam.cz

Přihlášky do 13.10.2021
--------------------------------------------------------- zde odstřihněte ---------------------------------------------------------

Závazná přihláška do tanečního kurzu pro MPP 2021
Jméno, příjmení a kontaktní adresa jednoho z páru:……………………………………………………………………
......................……………………………………………………………………............ PSČ:........…..…...........
Telefon - mobil:........................…..........................................

e-mail:………………………………………………

Jméno a příjmení Vašeho partnera či partnerky:…………………………………………………………………………
Datum podání:....................................................

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

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, …………………………..........................................., tímto výslovně uděluji souhlas TK Apel Holice,
z.s. (dále jen TK) se zpracováním osobních údajů uvedených výše za účelem propagace TK a jeho činnosti
(tzn. zveřejnění) na webových stránkách, facebooku TK a propagačních materiálech a to po dobu existence
TK.

ANO □ NE □
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů i osobních údajů mého dítěte uvedených výše pouze za účelem spojeným s
činností TK a to po dobu existence TK.

ANO □ NE □
Vaše osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu bude spravovat TK Apel Holice, z.s., Staroholická 200, 534 01 Holice, IČO
26640872, http://www.apel.net (tzn. správce osobních údajů).
Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a my Vaše fotografie a jiné údaje smažeme, pokud to bude možné a výmaz nebude
v rozporu s našimi jinými povinnostmi či oprávněnými zájmy. Při splnění požadavků dle čl. 15 až 18 GDPR máte právo na
přístup, opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, a dále právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů týkajících
se Vaší osoby. Dále máte právo podat stížnost u našeho pověřence nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se
domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je prováděno v rozporu s GDPR.
V Holicích dne …………………

…………………………………….
(podpis)

