Olympiáda
stredoškolákov
Slovenskej
republiky

GAUDEAMUS
IGITUR 2019

„olympijská idea preniká ako slnečný lúč cez hmlu vekov
a prekračuje svah dvadsiateho storočia ako obraz žiarivej
nádeje
... hovorím o hnutí zrodenom večnou túžbou človeka po
mieri a bratstve. Mier sa stal akýmsi náboženstvom, pri
jeho oltári sa zhromažďujú čoraz väčšie masy veriacich…“
Pierre de Coubertin

Trnava a okolie, 9.-10. mája 2019

všeobecné ustanovenia
Vyhlasovateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská asociácia športu na školách, Trnavský
samosprávny kraj a o.z. Kalokagatia na Slovensku.
Organizátor:
Slovenská asociácia športu na školách (Krajský a Okresný klub SAŠŠ), Trnavský samosprávny
kraj, o.z. Kalokagatia na Slovensku, Mesto Trnava v spolupráci s ďalšími telovýchovnými
subjektmi a školami
Termín a miesto :

9. -10. mája 2019, Trnava a okolie

Účastníci:
Víťazné družstvá z krajských kôl školských športových súťaží v SR
Športové súťaže:
V atletike, basketbale, volejbale, hádzanej všetko chlapcov a dievčat, futbale chlapcov, ktoré sú
zároveň školskými majstrovstvami Slovenska podľa Kalendára ŠŠS a súťaže v silovom päťboji
a frisbee chlapcov a dievčat.
Vekové kategórie:
Žiaci a žiačky stredných škôl v SR nar. 1.1 1999 a mladší
Doprovod:
Za účastníkov zabezpečuje vysielajúca škola.
Doprovod zodpovedá za bezpečnosť svojich zverencov počas celého pobyt (na športoviskách,
ubytovniach i stravovniach, na slávnostnom otvorení a iných sprievodných aktivitách), za
dodržiavanie organizačných pokynov usporiadateľa a za ich správanie. V prípade nerešpektovania
môže organizátorov vyvodiť adekvátne závery (vylúčenie).
Poistenie:
Účastníci štartujú na vlastné - individuálne poistenie. Každý účastník musí mať so sebou kartu
poistenca.
Úhrada:
Na základe platných právnych predpisov k školským športovým súťažiam, schváleného
Kalendára ŠŠS a podľa schválenej výzvy k danej súťaži.
Pokyny k cestovnému v prílohe.

Ubytovanie:
Zabezpečí usporiadateľ na základe prihlášky na ubytovanie (v prílohe) zaslanej súčasne
s prihláškou, pre družstvá z KE, PO je zabezpečené ubytovanie od 8.5.2019, pre ostatné kraje od
9.5.2019. V opodstatnených prípadoch vieme riešiť ubytovanie aj pre iné kraje od 8.5.2019.
Stravovanie:
Zabezpečené v mieste ubytovania a v stravovniach pri športoviskách. Ubytovaní od 8.5. začínajú
večerou. Účastníci s príchodom 9.5. začínajú stravu obedom a všetci končia stravovanie 10.5.
obedom.
Doprava:
Dopravu si zabezpečujú školy samostatne. Treba dodržiavať nové pokyny k cestovnému vlakom.
Od 17.11.2014 je v platnosti pre žiakov ZŠ, SŠ a VŠ doprava vlakom ZDARMA. Je potrebné
si vybaviť preukaz. Cestujúci s nárokom na bezplatné cestovanie sa zaregistrujú a dostanú preukaz
v pokladniciach s logom KVC (Komplexné vybavenie cestujúcich). Na počkanie ho cestujúcemu vydajú
v 85 staniciach, v 65 menších staniciach vyplní cestujúci žiadanku a preukaz na bezplatné cestovanie
príde na stanicu, kde oň cestujúci požiadal, do troch pracovných dní.
Pokyny k cestovnému upresnené v prílohe.

Štartovné:
Uhrádza sa pri prezentácii vo výške 3 € / športovec
alebo
úhrada vopred na účet - SK82 1111 0000 0013 7601 5029 - vo výške 2 € / športovec.
Do poznámky treba uviesť : názov akcie a šport (GI –napr. volejbal CH), názov školy. Úhradu na
účet treba realizovať najneskôr tri dni vopred. Potvrdenie o zaplatení si každý prinesie k prezentácii.
Sídlo organizačného výboru:
Mestská športová hala (MŠH), Rybníková ul. TRNAVA
Prezentácia:
• 8. mája 2019 od 13.00 – 17.00 h - v Mestskej športovej hale (MŠH), Rybníkova ul. , Trnava
- PO a KE kraj
• 9 mája 2019 od 7.00 – 9.00 h - v Mestskej športovej hale, Rybníkova ul. , Trnava
- ostatné kraje
Pri prezentácii:
- vyplnené (podpísané) prezenčné listiny na ubytovanie (2x), stravovanie (1x), štartovné (1x) (tlačivá v prílohe)
- súpisku vytlačenú zo školského portálu - potvrdená školou.
- podpísané tlačivo Súhlas so spracovaním osobných údajov a fotografovaním na podujatí
(žiaci aj dozor) (tlačivo v prílohe).
-

Uhradia štartovné alebo preukážu doklad o zaplatení.

-

Obdržia suveníry, stravenky, organizačné pokyny, propagačné materiály.

Je veľmi dôležité dodržať časový rozpis prezentácie!!!

Žrebovanie:
3. mája 2019 o 14.00 h v sídle OV – Mestská športová hala - sa uskutoční verejné žrebovanie
kolektívnych športoch, ktoré bude následne zverejnené na web stránke školského portálu a SAŠŠ.
Rozhodcovia a pravidlá:
Výber rozhodcov zabezpečuje organizátor po dohode s príslušnými športovými zväzmi.
Súťaží sa podľa platných pravidiel konkrétneho športu, Kalendára ŠŠS a týchto propozícií.
Hracie systémy:
Hrá sa súčasne v dvoch skupinách po 4 družstvá systémom každý s každým (1-4, 2–3, 4-3,
1-2, 2-4, 1-3). Do semifinále postupujú z každej skupiny prvé dve družstvá, kde odohrajú zápasy
krížovým spôsobom (A1–B2, B1-A2). Finále odohrajú víťazi, porazení hrajú o 3. miesto. Družstvá
z 3. miesta v skupinách hrajú o 5.miesto, zo 4. miesta hrajú o 7. miesto.
Hrací čas v skupinách a v zápasoch je upresnený pri jednotlivých športoch.
Prípadné zmeny môžu vzniknúť po uzatvorení prihlášok, o čom budú všetci zúčastnení
informovaný na technickej porade.
Časový rozpis bude zverejnený pred každou súťažou.
Ocenenia:
Družstvá a jednotlivci na prvých troch miestach obdržia - diplomy, medaily a poháre. Víťazi získajú
titul „Školský majster Slovenska“.
Protesty:
Prekladajú sa písomne prostredníctvom vedúcich družstiev do ½ hodiny po skončení riaditeľom
súťaže s vkladom 7 €. Protesty posudzuje športovo-technická komisia SAŠŠ.
Kontrola totožnosti:
Každý hráč/hráčka uvedení na súpiske danej školy sú povinní predložiť OP ku kontrole. Je možné
žiadať overenie totožnosti súťažiacich, toto právo prislúcha hlavnému rozhodcovi, alebo riaditeľovi
súťaže, na základe podnetu zo strany niektorého z vedúcich družstiev.
Zdravotnícka služba:
Bude zabezpečená počas celého pobytu na každom športovisku a na slávnostnom otvorení.
Odporúčame družstvám, aby sa vybavili zdravotníckych materiálom, ktorý nie je súčasťou prvej
pomoci (chladivé spreje, suchý ľad, bandáže....)
Výstroj:
V kolektívnych športoch nastupujú družstvá k zápasu v jednotných dresoch (priniesť dve sady
dresov farebne odlišné). Lopty k rozcvičeniu si každé družstvo prinesie. Organizátor zabezpečuje
len hracie lopty. Obuv vhodná do haly, pri futbale na trávnaté ihrisko (kopačky bez kolíkov).
Prihlášky:
Prostredníctvom školského portálu vložiť súpisku (www.skolskysport.sk) a
zaslať na priloženom tlačive aj organizátorovi najneskôr do 26. apríla 2019 (tlačivá v prílohe) na
adresu:
Mgr. Andrea Ristová
SAŠŠ
Námestie Jozefa Herdu 1, Trnava 917 01
tel. 0903 264 571
e-mail: ristova@sass.sk

Ďalšie informácie získate na www.sass.sk,
https://www.facebook.com/SlovenskaAsociaciaSportuNaSkolach
Organizačné pokyny: obdržia všetci zúčastnení po zaslaní prihlášky.
UPOZORNENIE:
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách. Prípadnú zmenu organizátor oznámi
vedúcim družstiev na porade vedúcich.
Účastníci Gaudeamus Igitur (zároveň M SR) sa zúčastňujú slávnostného otvorenia, ako aj
slávnostného ukončenia súťaže na športoviskách.
Pri neospravedlnenej neúčasti (družstva či jednotlivca), organizátor je oprávnený požadovať
úhradu vynaložených nákladov!

Neoprávnený štart
Neoprávnený štart žiaka /čky (nezodpovedá vekovej kategórii, nenavštevuje príslušnú školu,
nezodpovedá dátum narodenia a iné) pristúpi organizátor k vyradeniu zo súťaže.
O postupe informuje ŠTK SAŠŠ a Disciplinárnu komisiu , ktorá pripraví návrh pre MŠVV a Š SR
k adekvátnemu vyvodeniu dôsledkov.
FAIR PLAY
Škola, ktorá nastupuje na školské športové súťaže sa zaväzuje k dodržiavaniu zásad fair play.
V školskom roku 2018/2019 sa na školských športových súťažiach udeľuje ZELENÁ KARTA
FAIR PLAY .
Táto Fair play karta sa bude udeľovať aj na olympiáde Gaudeamus Igitur a je pravým opakom
známych červených a žltých kariet, ktoré rozhodca udeľuje za priestupok proti pravidlám. Môže ju
dostať nielen hráč, ktorý nefauluje, neodvráva rozhodcovi, prizná svoj priestupok, v kritickej
situácii počas športového zápolenia sa zachová čestne, ale aj tréner, rodič, pedagóg. Rozhodca
môže Fair play kartou oceniť aj lavičky súperiacich tímov, obecenstvo (napr. za originalitu
povzbudzovania tímov v duchu fair play, za vtipné plagáty, heslá, atď.). Ocenenie Fair play kartou
možno uskutočniť hneď po zápase a/alebo po podujatí.

Súťaže v programe GI budú (okrem sprievodných športov) zaradená do bodovania súťaže
v športovej aktivite škôl v SR
„ŠKOLA ROKA“.
Hlásania sa zasielajú do 15.7.2019, podľa pokynov na www.sass.sk.

PROGRAM
GAUDEAMUS

I G I T U R 2019

Piatok, 26. apríla 2019

uzatvorenie prihlášok

Piatok, 3. mája 2019

Žrebovanie pre všetky kolektívne športy
v programe olympiády.

Streda, 8.mája 2019
Príchod výprav z krajov KE a PO
prezentácia
ubytovanie
večera

od 13.00 – 17.00 h, v MŠH Trnava
priebežne podľa rozpisu
od 18.00 h - na ubytovniach

Štvrtok, 9. mája 2019
Príchod ostatných výprav z krajov
prezentácia

od 7.00 h – 9.00 h, v MŠH Trnava

Športové súťaže

od 10. 00 h na športoviskách podľa rozpisu

Slávnostné otvorenie
a kultúrny program

od 19.30 h, v MŠH Trnava

Piatok, 10. mája 2019
Športové súťaže

dokončenie súťaží
od 9.00 h na športoviskách podľa rozpisu

ATLETIKA
Termín:

9. mája 2019

Miesto:

Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho Trnava, Hajdóczyho ul.

Kontrola prihlášok u štatistu a nahlásenie zmien hneď po odprezentovaní v MŠH:
od 8.30 – 9.30 h v priestoroch zasadačky AŠK Slávia.
Prihlášky: treba zasielať organizátorovi a aj sa evidovať na :
https://www.hrdosport.sk/Entries/Create/358
Činovníci:

Riaditeľ súťaže: Oľga Hajmássyová
Hlavná rozhodkyňa: Ľudmila Hlaváčková

Štartujú:
Víťazní jednotlivci z každej disciplíny z jednotlivých krajských kôl v SR
Disciplíny:
Chlapci
100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 110 m prek. (výška 91,4 cm), diaľka, výška, guľa (5kg), oštep
(700g), disk (1,5kg), štafeta 4x100m.
Dievčatá
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m,100m prek.(výška 76, cm), diaľka, výška, guľa (3kg), oštep
(500g), disk (1,0kg), štafeta 4x100m
Netradičná švédska štafeta - mix chlapcov a dievčat (400ch, 300d, 200ch,100d).
Poznámka: Štafety 4x100m sú súťažou krajov. Na ŠKOLSKÝCH M-SR môžu byť zostavené len
z pretekárov, ktorí si postup vybojovali v individuálnych disciplínach.
Váženie náradia:
Váženie náradia na vrhy prebehne pol hodinu pred zahájením preteku v zasadačke štadióna.
Pravidlá:
Súťaží sa podľa pravidiel atletiky a tohto predpisu.
Zvyšovanie výšky:
žiačky SŠ – 125-130-135-140-145-150 a ďalej po 3 cm.
žiaci SŠ – 145-150-155-160-165-170 a ďalej po 3 cm
Upozornenie:
Preteká sa na conipurovom povrchu, je nutné dodržať dĺžku klincov do 6 mm.
Pri behoch bude použitá elektrická časomiera. Počas súťaže je vstup trénerov a vedúcich
družstiev na plochu štadiónu zakázaný!

Časový rozpis ATLETIKA:

10.00 h

110 m prek. CH

guľa CH

oštep D

výška CH
10.10 h

100 m prek. D

10.15 h

3000 m CH

10.30 h

100 m CH

10.40 h

100 m D

11.00 h

1 500 m D

diaľka D

guľa D
oštep CH

11.10 h

400 m CH

výška D
diaľka CH

11.20 h

400 m D

11.30 h

200 m CH

11.40 h

200 m D

11.50 h

800 m CH

12.00 h

800 m D

12. 10 h

4x100 m CH

12.20 h

4x100 m D

12.30 h

disk CH

disk D

Netradičná švédska štafeta - mix chlapcov a dievčat

(400ch, 300d, 200ch,100d).

Časový rozpis bude pripravený podľa aktuálneho počtu
účastníkov pred pretekmi.

športovo - technická komisia
GAUDEAMUS IGITUR 2019
Predseda ŠTK

Atletika

Andrea Ristová
Námestie Jozefa Herdu 1, Trnava 917 01
Tel. 0903 264571
ristova@sass.sk
chlapci, dievčatá

Oľga Hajmássyová

0904 825 466

PRÍLOHY:
Usmernenie k zúčtovaniu cestovných výdavkov
Od 17.11.2014 je v platnosti pre žiakov ZŠ, SŠ a VŠ doprava vlakom ZDARMA. Je potrebné si
vybaviť VČAS preukaz. Cestujúci s nárokom na bezplatné cestovanie sa zaregistrujú a dostanú preukaz
v pokladniciach s logom KVC (Komplexné vybavenie cestujúcich). Na počkanie ho cestujúcemu vydajú
v 85 staniciach, v 65 menších staniciach vyplní cestujúci žiadanku a preukaz na bezplatné cestovanie príde
na stanicu, kde oň cestujúci požiadal, do troch pracovných dní.

Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (vlak, autobus) sa bude cestovné preplácať do
výšky predložených cestovných lístkov.
Je potrebné využívať vlakovú dopravu, ktorá je pre žiakov zdarma. Treba si lístky vybavovať
v dostatočnom predstihu.
Všeobecne pri ceste vlakom (len II. triedy) je nutné využiť skupinové zľavy. Pri nevyužití
skupinovej zľavy bude cestovné prepočítané na skupinovú zľavu a preplatené bude iba v tejto
výške.
Použitie IC vlakov je nutné odsúhlasiť vopred na Sekretariáte SAŠŠ.
Za každé družstvo musí byť vypísané tlačivo Cestovný príkaz (na učiteľa, resp. trénera), na
ktorom musia byť uvedené všetky osoby, ktoré sa súťaže zúčastňujú (pri družstve priložiť zoznam
účastníkov s podpismi). Vzhľadom k tomu bude cestovné preplatené až po návrate zo súťaže –
cestovný príkaz musí byť vypísaný kompletne, podpísaný a opečiatkovaný vysielajúcou školou.
Na preplatenie sa zasiela cestovný príkaz spolu s lístkami, prípadne aj s miestenkami, číslom účtu
a kontaktom na účtovateľa.
(Nepoužívať doterajšie tlačivo Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov. Pri zaslaní tohto
tlačiva vám cestovné nebude preplatené.)
Pri použití súkromného motorového vozidla sa cestovné bude preplácať vo výške cestovného
hromadnej verejnej dopravy (železnice), ale iba vodičovi vozidla. Rovnako musí byť vypísaný
cestovný príkaz a doložený zoznam všetkých zúčastnených osôb s podpismi. Na žiadosť uviesť
číslo účtu a kontakt na účtovateľa.
Mimoriadny autobus je možné použiť len vtedy, ak výška nákladov nepresiahne celkovú sumu
nákladov pri použití verejnej hromadnej dopravy (k úhrade treba predložiť faktúru, objednávku,
stazku a zoznam prepravovaných osôb s podpismi!!!). Fakturovaná výška dopravy musí byť vopred
dohodnutá na Sekretariáte SAŠŠ.
Ak fakturovaná čiastka nebude dohodnutá vopred, faktúra nebude uhradená. Rovnako nebude
uhradená, ak nebude mať všetky požadované náležitosti.

Všetky doklady na zúčtovanie s číslom účtu (tvar IBAN) a kontaktnou osobou (meno,
telefón, prípadne e-mailová adresa) zašlite na:
Se - SAŠŠ, hala Mladosť, Trnavská 37, 831 04 Bratislava
Doklady zašlite najneskôr do 10 dní po skončení M - SR (rozhoduje pečiatka
pošty), v opačnom prípade nebudú preplatené.
V prípade dotazov sa obráťte na Se SAŠŠ:

02/ 44453482, 0903 224 572, ekonom@sass.sk

PREZENČNÁ LISTINA
(stravovanie)
Akcia:

GAUDEAMUS IGITUR 2019

Miesto a termín konania: 9. -10. mája 2019, Trnava a okolie
Škola:

P. č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Meno a priezvisko

Rok narodenia

Podpis

PREZENČNÁ LISTINA
(ubytovanie)
Akcia:

GAUDEAMUS IGITUR 2019

Miesto a termín konania: 9. -10. mája 2019, Trnava a okolie
Škola:

P. č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Meno a priezvisko

Adresa bydliska

Podpis

PREZENČNÁ LISTINA
(štartovné) *
Akcia:

GAUDEAMUS IGITUR 2019

Miesto a termín konania: 9.-10. mája 2019, Trnava a okolie
Škola:
P. č.

Meno a priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
*len športovci

Rok narodenia

Podpis

Záväzná P R I H L Á Š K A
Záväzne sa prihlasujeme
na Školské majstrovstvá SLOVENSKA v rámci olympiády
stredoškolákov
GAUDEAMUS IGITUR 2019

ŠPORT:......................................................................................................
Kategória:

chlapci

dievčatá

*označte

Kraj:...........................................................................................................
Presný názov školy:.................................................................................
PSČ, adresa a tel. školy:.........................................................................
Počet športovcov/žiakov:.......................................................................
Meno a priezvisko vedúceho:..................................................................
Tel. kontakt:..............................................................................................
Meno a priezvisko vedúceho:...................................................................
Tel. kontakt:..............................................................................................
Doprava: príchod dňa............................................................................
vlakom – hodina:....................................................................
autobusom - hodina : .............................................................
iné:.........................................................................................
*označte!

Záväzne si objednávam STRAVU počas podujatia v počte:
8.5. – večera (KE/ PO)..................športovci.................vedúci
9.5. – raňajky (KE/ PO)..................športovci.................vedúci
9.5. – obed......................................športovci.................vedúci
9.5. – večera....................................športovci.................vedúci
10.5. – raňajky................................športovci.................vedúci
10.5. – obed....................................športovci.................vedúci
.................................iné osoby k úhrade (len po dohode s organizátorom)
Uveďte, ktoré dni...................................................................................

Špeciálna strava účastníka sa uvedie TU:.........................................

Záväzne si objednávam UBYTOVANIE počas podujatia v počte:
8.5. – (KE/ PO).............................športovci.................vedúci
9.5. – (KE/ PO)...........................športovci.................vedúci
9.5. –............................................športovci.................vedúci
9.5. –............................................športovci.................vedúci
10.5.............................................športovci.................vedúci
10.5.............................................športovci.................vedúci

.....................................iné osoby k úhrade
(len po dohode s organizátorom)
Uveďte, ktoré dni...................................................................................

.................................................................
pečiatka a podpis riaditeľa školy
Súčasťou prihlášky je súpiska vytlačená zo školského portálu!!!

OZNÁMENIE:
Na tomto podujatí, sa bude vytvárať fotodokumentácia a bude sa vyhotovovať obrazový
a zvukový záznam. Zúčastniť sa ho môžete dobrovoľne. Všetci zúčastnení tomuto oznamu
rozumejú a berú na vedomie, že fotografie a videá budú využité na propagačné účely Slovenskej
asociácie športu na školách (viď. www.sass.sk /Politika informovanosti dotknutej osoby).
V prípade otázok, prosím kontaktujte Mgr. Andreu Ristovú, tel. č.: 0903 264 571, mailová adresa:
ristova@sass.sk.
Ďakujeme.

Informovanie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Meno a priezvisko účastníka (športovec; tréner; usporiadateľ; zástupca školy: riaditeľ, učiteľ;
správca štadióna/ihriska, zdravotník, iné)* ....................................................................
Dátum narodenia: ....................................................................................................................
Škola (názov a adresa): .............................................................................................................
Dole podpísaný zákonný zástupca športovca / iný účastník* týmto vyhlasujem, že som bol informovaný/á v zmysle
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o spracovávaní osobných údajov
(meno hráča, rok narodenia) uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových
súťažiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“).
Zároveň beriem na vedomie, že som bol poučený o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené v nariadení GDPR,
kapitola III, resp. Zákone, druhá hlava (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“). Vyhlasovateľ školských súťaží
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR), spoluvyhlasovateľ Slovenská asociácia športu na
školách (SAŠŠ), organizátor SAŠŠ.

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ......................................................................

.....................................................
Podpis: zákonný zástupca športovca

.....................................................................
Podpis: plnoletej osoby

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
(v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 78 ods. 6
Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov)

SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM* s fotografovaním, s použitím podobizne, obrazových snímok a
obrazov i zvukových záznamov športovca*, ktoré budú zaznamenané počas podujatia, vo forme
ich nekomerčného i komerčného zverejnenia v tlačových alebo elektronických médiách, webových
portáloch turnaja a vo forme ich sprístupnenia verejnosti za účelom podpory, propagácie,
historických a štatistických údajov podujatia jeho vyhlasovateľmi a organizátorom.

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ...............................................................................

...............................................................
Podpis: zákonný zástupca športovca

...........................................................................
Podpis: plnoletej osoby

V .....................................................dňa .....................................................................................
* nesprávne prečiarknite

Podpísaný zákonný zástupca športovca / iný účastník* týmto vyhlasujem, že som bol informovaný/á v zmysle
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o spracovávaní osobných (viď.
„Politika informovanosti dotknutej osoby“).
Zároveň beriem na vedomie, že som bol poučený o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené v nariadení GDPR,
kapitola III, resp. Zákone, druhá hlava (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“). Dotknutá osoba vyjadrila
súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov preukázateľne a slobodne, svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať
kontaktovaním spoločnosti Slovenská asociácia športu na školách, Trnavská 37, Bratislava 821 01 , E-mail:
sass@sass.sk

