Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové n. L. tel. 499 320 353

Propozice okresního kola

Dopravní soutěž mladých cyklistů
18. května 2022
Vyhlašovatel:
ve spolupráci s:

Ministerstvo dopravy – BESIP
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Policejním prezidiem Policie
České republiky, Českým červeným křížem

Pořadatel:

DDM Jednička Dvůr Králové n. L. ve spolupráci s Dopravním inspektorátem
Policie ČR Trutnov, Městskou policií ve Dvoře Králové n. L. a Vyšší odbornou
školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou Trutnov.

Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:

Mgr. Iveta Hanušová, 775 320 353, info@ddmdvurkralove.cz
Mgr. Tereza Dobiášová, 778 486 663, tereza.dobiasova@ddmdvurkralove.cz

Termín:

středa 18. května 2022 v DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem

Soutěžní kategorie: Okresní kolo je společné pro ZŠ, Speciální ZŠ a Praktické školy a odpovídající
ročníky gymnázia okresu Trutnov. Účastnit se mohou smíšená družstva v I. – II.
kategorii. Za správnost údajů v přihlášce (správně zařazené děti) odpovídá
vysílající škola. U soutěží pro žáky základních škol pro sluchově postižené,
základních škol speciálních a škol praktických nemusí být smíšené složení
družstva dodrženo (poměr chlapců a poměr dívek).
I. kategorie žáci 4. – 6. tříd ZŠ – rok narození 2010 – 2012 (věk 10 – 12 let
dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže), čtyřčlenná družstva
(2 dívky + 2 chlapci)
II. kategorie žáci 7. – 9. tříd ZŠ, případně 6. ročník – rok narození 2010 2006 (věk 12 – 16 let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže),
čtyřčlenná družstva (2 dívky + 2 chlapci)
Účast náhradníků není povolena!
Podmínky soutěže: Každý soutěžící musí mít vlastní cyklistickou přilbu!
Doprovod starší 18 let zodpovídá za kázeň a bezpečnost žáků během celého
OK DSMC. Vedoucí družstva rovněž zodpovídá za to, že každý účastník
soutěže bude mít s SEBOU PRŮKAZ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, který
předloží při prezenci ke kontrole. (Při nesplnění této podmínky budou moci
soutěžící startovat pouze mimo soutěž)!!! Každý účastník mladší 15 let
doloží souhlas se zpracováním údajů (viz níže). Doporučujeme odpovídající
sportovní oblečení a pláštěnku. Originálně podepsaná přihláška s sebou nebo
odeslat poštou + razítko.
Kola a psací potřeby budou zajištěny organizátorem OK DSMC
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Soutěžní disciplíny:
1. Jízda podle pravidel silničního provozu na DDH v časovém limitu
Soutěžní disciplína proběhne na DDH Dvůr Králové nad Labem. Před zahájením disciplíny budou mít
soutěžící čas na prohlídku dopravního značení a rozmístění kontrolních stanovišť.
Skupina nejméně čtyř cyklistů absolvuje jízdu po DDH, přičemž každý musí postupně zastavit u pěti
kontrolních stanovišť, označených čísly. Karta s pořadím průjezdů jednotlivých stanovišť bude
soutěžícímu přidělena před startem. Zastavení na stanovišti bude soutěžícímu potvrzeno jen tehdy,
dodrží-li stanovené pořadí jejich průjezdů. Ke stanovišti musí přijet soutěžící vždy ve směru jízdy,
otáčení je povoleno jen za dodržení pravidel provozu na pozemních komunikacích.
Časový limit na absolvování disciplíny je 5 minut, poslední minuta bude ohlášena píšťalkou
rozhodčím. Konec jízdy ohlásí rozhodčí signálem, po jehož zaznění nebude soutěžícímu zaznamenán
do kartičky již žádný průjezd stanovištěm. V průběhu jízdy bude hodnoceno dodržování pravidel
provozu na pozemních komunikacích od zahájení až po návrat zpět na parkoviště.
Hodnocení disciplíny:
0 trestných bodů
5 trestných bodů
10 trestných bodů
20 trestných bodů

50 trestných bodů

za bezchybné splnění úkolu v časovém limitu
za každé neprojetí kontrolního stanoviště (chybějící potvrzení)
za každý přestupek proti pravidlům silničního provozu
za každý chybně provedený úkon (neotočí se, nedá znamení paží, špatně se
zařadí)
za bezdůvodné vjetí do protisměru
za jízdu na červenou
za nedání přednosti v jízdě
za vjetí do zákazu vjezdu
za vjetí na dálnici
za bezdůvodné přerušení jízdy
za opuštění dopravního hřiště před časovým limitem

2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích (test)
Disciplína bude probíhat v učebně v DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem. Testy budou prováděny
elektronickou nebo písemnou formou. Nejčastější formou této disciplíny je řešení testových otázek.
I. Kategorie:
počet otázek:
časový limit:
speciální a praktické školy:
odpověď:

20
25 min
až 40 min
pouze 1 správná odpověď

II. Kategorie:
počet otázek:
časový limit:
speciální a praktické školy:
odpověď:

20
25 min
až 40 min
pouze 1 správná odpověď

Hodnocení disciplíny:
Za každou chybnou odpověď obdrží soutěžící 5 trestných bodů. Znamená to, že žák, který odpoví
chybně na všech 20 otázek, může obdržet nejvíce 100 bodů.
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3. Jízda zručnosti mezi 8 překážkami
Soutěžící si prohlédnou trať a uspořádání překážek po příchodu do místa soutěže. Hodnocení a
přidělování trestných bodů na jednotlivých překážkách proběhne dle propozic a pokynů zpracovaných
Ministerstvem dopravy ČR.
Překážky budou od sebe vzdáleny cca tři metry. Rozměry překážek budou upraveny tak, aby bylo
umožněno jejich bezpečné projetí. Úkolem soutěžícího je plynulou jízdou překážky projet. Mezi
překážkami není dovoleno zastavit, otáčet se a znovu na ně najíždět. Po celou dobu jízdy musí
soutěžící jet tak, aby byla obě kola trvale ve styku s vozovkou nebo překážkou. Čas není měřen.
Hodnocení disciplíny:
0 trestných bodů
2 trestné body

5 trestných bodů

10 trestných bodů
20 trestných bodů

za bezchybné splnění
za dotek překážky tělem
za dotek překážky kolem
za dotek překážky rukou
za vyjetí jedním kolem z překážky či z vyznačené trati (i za dotek vyznačení
tratě)
u jízdy v kruhu za dotek řetězem země
za dotek jednou nohou země
za vynechání části překážky (branky, kuželu nebo tyče u slalomu)
za dotek oběma nohama země
za vyjetí z vyznačené tratě (oběma koly)
za pád z kola
za nezastavení ve vymezeném prostoru
udání chybného čísla u překážky „Změna směru jízdy“
shození laťky u podjezdové branky
za povalení značící kostky
opakovaný dotek jednou nohou země
za vynechání větší části překážky (sjetí z překážky v její první polovině)
za vynechání překážky

U každé překážky soutěžící může obdržet maximálně 20 trestných bodů.
Technické chyby, které se mohou vyskytnout na trati mezi překážkami (zastavení, otáčení, zvedání
předního kola, opětovné najetí do překážky, pád z kola apod.), se hodnotí 5 trestnými body a
zaznamenává je rozhodčí následné překážky.
4. První pomoc – 1 praktická (max. 30 minut na skupinu)
Disciplína bude mít praktickou část v DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem. Každý soutěžící ji
absolvuje samostatně. Na základě vylosování plní každý člen jiný úkol. Družstvu bude zaznamenán
počet trestných bodů každého jednotlivce. Úkoly budou pro každé družstvo stejné, limit pro splnění
úkolu je 5 minut. Během plnění úkolu mohou rozhodčí na soutěžícím vyžadovat teoretický komentář.
Seznam úkolů:
1. Zabezpečení místa nehody
Situace: cyklista po pádu z kola leží pod jízdním kolem, k úrazu došlo na silnici za provozu. Po odstranění kola se cyklista
sám zvedá, stěžuje si na bolest hlavy. Jel bez helmy. Má drobné odřeniny kolen, loktů.
Správný postup ošetření
Možnost získat trestné body
Rozhlédne se, než vstoupí do vozovky
Máváním dává najevo řidičům, že se na místě něco děje
Zjistí stav zraněného a odstraní kolo
Přivolá záchrannou službu a dospělého
Posadí zraněného na bezpečné místo a ošetří oděrky

6
4
3
3
4
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2. Masivní krvácení
Situace: zraněný po dopravní nehodě má masivní krvácení na předloktí nebo bérci
Správný postup ošetření
Možnost získat trestné body
Okamžité zastavení krvácení – vyzve figuranta, aby si stlačil ránu
5
Posadí zraněného na bezpečné místo
2
Přivolá záchrannou službu, a dospělou osobu
3
Použije rukavice
4
Přiloží tlakový obvaz
4
Do příjezdu záchranné služby komunikuje a kontroluje zraněného, zajistí 2
tepelný komfort

3. Bezvědomí – dýchá
Situace: na cestě v parku leží starší muž, je v bezvědomí, dýchá
Správný postup ošetření
Zjistí stav vědomí - hlasitě oslovit – zatřást, vyvolat bolest
Provést záklon hlavy – zjistí stav dýchání, sledovat hrudník a dechy alespoň
10s (postižený dýchá)
Přivolat záchrannou službu, dospělého
Zajistí dýchání (postižený dýchá) stále drží záklon hlavy do příjezdu ZZS
Kontroluje dýchání do příjezdu záchranné služby

Možnost získat trestné body
5
4
4
5
2

4. Bezvědomí – nedýchá
Situace: jedete na kole městem, náhle na chodníku uvidíte ležet člověka v bezvědomí, nedýchá
Správný postup ošetření
Možnost získat trestné body
Zjistí stav vědomí – hlasitě oslovit – zatřást, vyvolat bolest
5
Provede záklon hlavy a zjistí dýchání - sledovat hrudník a dechy alespoň 10s 4
(postižený nedýchá)
Přivolá záchrannou službu
4
Zahájí resuscitaci stlačováním hrudníku frekvencí 100 za minutu.
5
Vytrvá v resuscitaci do příjezdu záchranné služby
2

5. Úraz hlavy
Situace: po pádu z kola utrpěl cyklista otřes mozku
Správný postup ošetření
Zjistí stav vědomí, osloví, zeptá se
Posadí postiženého na bezpečné místo, sed nebo polosed s oporou
Přivolá záchrannou službu – podezření na otřes mozku
Komunikuje s postiženým do příjezdu záchranné služby
Zajistí tepelný komfort, zjistí další možná poranění

Možnost získat trestné body
2
5
5
5
3

6. Zlomenina předloktí
Situace: po pádu na chodníku utrpěl chodec zlomeninu předloktí
Správný postup ošetření
Zjistí situaci, okolnosti úrazu
Přivolá záchrannou službu
S končetinou zbytečně nemanipuluje, může ji fixovat pomocí šátku.
Komunikuje s postiženým do příjezdu záchranné služby
Zajistí tepelný komfort, zjistí další možná poranění

Možnost získat trestné body
3
5
7
3
2
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7. Zaklíněný předmět
Situace: jedeš s kamarády na kole, náhle jeden z nich spadne. Sám vstane, ale v ruce na zápěstí má zaklíněný kousek
střepu, který byl na cestě
Správný postup ošetření
Možnost získat trestné body
Vlastní bezpečí + použití rukavic z lékárničky
4
Přivolá záchrannou službu
5
Ošetření rány. Dbá na to, aby střep z rány nevypadl
6
Komunikuje s postiženým do příjezdu záchranné služby
3
Zajistí tepelný komfort, zjistí další možná poranění
2
8. Mdloba
Situace: při závodech na kole si stěžuje jeden ze závodníků na nevolnost, náhle omdlívá
Správný postup ošetření
Možnost získat trestné body
Pomalu postiženého posazuje
4
Vyvýší dolní končetiny
6
Zavolat záchrannou službu
4
Po probrání zjistí stav vědomí a komunikuje s postiženým
4
Zajistí tepelný komfort (zvážit spíše ochlazení)
2

K přípravě může škola (školské zařízení) využít brožuru ,,Děti v dopravě – první pomoc“, vydanou
Ministerstvem dopravy – BESIP, ve spolupráci s Českým červeným kříže.
5. POKOS – Příprava občanů k obraně státu (max. 15 minut na skupinu) – doplňková disciplína
Doplňková disciplína pod vedením AČR. Bude probíhat souvisle s ostatními disciplínami, ale
hodnocena bude zvlášť. Body v ní získané se nebudou započítávat do celkového hodnocení soutěže
OK DSMC. K této disciplíně budou započítány i výsledky získané z První pomoci.
Plánované soutěžní disciplíny:
1. Hod granátem na cíl (ve vzdálenosti 15 m obdélník 2 x 6 m)


hází každý člen družstva 3 krát, každý zásah vymezeného obdélníku je za 3 body. Za 1
bod pokud granát dopadne před vymezený obdélník a za 2 body pokud granát dopadne
za vymezený obdélník
2. Silové cvičení – kliky
 jeden za druhým štafetovým způsobem, počet dosažených kliků děleno deseti = počet
bodů (po zaokrouhlení)
 Provedení chlapci - vzpor ležmo, ruce v šíři ramen, trup rovný, nohy u sebe. Cvičenec
provádí kliky a vzpory ležmo s lehkým dotykem hrudníku na podložku. Při cvičení
musí být trup stále rovný, paže ve vzporu napjaté, při kliku se podložky dotýká pouze
hrudník.
 Provedení dívky - vzpor klečmo, ruce v šíři ramen, trup rovný, nohy u sebe. Cvičenkyně
provádí kliky a vzpory klečmo s lehkým dotykem hrudníku na podložku. Při cvičení
musí být trup stále rovný, paže ve vzporu napjaté, při kliku se podložky dotýká pouze
hrudník.
3. Silové cvičení – leh-sed



štafetový způsob počet dosažených leh-sedů děleno deseti = počet bodů (po zaokrouhlení)
Cvičení začíná a končí v lehu, započítávají se jen úplné a správně provedené cviky.

5

4. Topografie




určování světových stran bez použití technických orientačních pomůcek, za každý správně
vysvětlený způsob určování světových stran 2 body,
o Orientace podle přírodních znaků / limit 2 minuty
 Samostatně stojící stromy, Letokruhy na pařezech, Mraveniště, Včelí úly, Mechy
a lišejníky, Sníh, Podle hvězd, Stín.
Určování světových stran pomocí mapy a buzoly, za správné provedení 2 body
o Orientace mapy / limit 2 minuty
 Vysvětlit barvy na mapě, Vysvětlit vrstevnice

Celkové hodnocení soutěže:
 Soutěž je hodnocena přidělováním trestných bodů za chybně zodpovězenou otázku a kladnými
body za provedení či splnění úkolu. O výsledném pořadí rozhoduje celkový počet bodů, které
soutěžící obdrží jako tým při plnění stanovených disciplín.
 Pro celkový výsledek je rozhodující součet bodů, který obdrželi jako družstvo. Zásadně se
nevyhlašují výsledky jednotlivců (pouze ve výjimečných případech, jsou-li např. předávány
ceny věnované za nejlepší výkon v některé disciplíně).
Časový rozpis:

7.50 – 8.25
8.30
8.45 - 12.30
13.30

prezence družstev a proplácení jízdného (vlak, autobus)
slavnostní zahájení OK DSMC
jednotlivé soutěžní disciplíny
předpokládaný konec (podle počtu přihlášených družstev)

Doprava:

Doprava soutěžících a doprovodu je individuální. Jízdné soutěžícím bude
proplaceno po odevzdání jízdenek hromadným prostředkem (nekupujte si
zpáteční jízdenky!).

Stravování:

Zajištěno polední občerstvení pro všechny účastníky soutěže

Ceny a postup:

Družstva na prvních třech místech v každé kategorii obdrží diplomy a věcné
ceny. Vítězné družstvo z I. a II. kategorie postupuje do krajského kola DSMC.

Protesty:

Přihlášky:

Protest může podat pedagogický pracovník doprovázející družstvo. Protesty se
podávají písemně. JURY s vedoucím disciplíny rozhodne o sporných otázkách a
výsledcích. Proti průběhu disciplíny lze podat protest nejpozději do 15 minut po
ukončení příslušné disciplíny, protest proti výsledku lze podat nejpozději do 15
minut po oficiálním zveřejnění výsledků disciplíny.
Soupisku družstva (na přiloženém tiskopise) zašlete nejpozději
do 4. května 2022, na adresu DDM Jednička Spojených národů 1620,
Dvůr
Králové
n.
L.
nebo
zašlete
e-mailem:
tereza.dobiasova@ddmdvurkralove.cz
Pokud zasíláte neoskenovanou přihlášku, je nezbytné orazítkovaný a
podepsaný originál přihlášky dovézt na OK DSMC

Informace:

DDM Jednička Dvůr Králové n. L. tel. 499 320 353, 778 486 663 nebo vše
najdete na www.ddm1.cz
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Závěrečná ustanovení:

1. Tyto propozice jsou závazné pro všechny účastníky soutěže.
2. Případné připomínky a dotazy je nutné vznést při nástupu, nejpozději
však ještě před zahájením soutěže u ředitele soutěže nebo u hlavního
rozhodčího.
3. V případě nutnosti může ředitelství soutěže operativně propozice
pozměnit, o čemž budou včas všichni účastníci informováni.
4. Za poškození věcí, oděvních součástek, za ztrátu věcí jsou odpovědní
účastníci soutěže.

Vítězná družstva obou kategorií postupují do okresního kola DSMC, které se uskuteční v Rychnově
nad Kněžnou dne 24. 5. 2022.

Dvůr Králové n. L. 6. 4. 2022
Mgr. Iveta Hanušová
DDM Jednička Dvůr Králové n. L.
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PŘIHLÁŠKA DO OKRESNÍHO KOLA
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Název a adresa školy: ........................................................................................................................
Telefon / e-mail: ................................................................................................................................
Pedagogický doprovod:
Jméno, příjmení, titul

1. kategorie

E – mail

Telefon

Základního školního kola se zúčastnilo ............. žáků
Jméno a příjmení

Datum narození

Adresa bydliště

Soutěžící 1
2
3
4
2. kategorie

Základního školního kola se zúčastnilo ............ žáků
Jméno a příjmení

Datum narození

Adresa bydliště

Soutěžící 1
2
3
4

………………………………………………….
Razítko školy a podpis zástupce vysílající školy
Soutěžící budou mít vlastí cyklistické přilby. Účast náhradníků není povolena!!!
V případě, že školské zařízení zašle přihlášku elektronickou poštou, předá vedení školy pedagogickému doprovodu originál
přihlášky s potvrzením školského zařízení, který pedagogický doprovod předá pořadateli.
Bez originálu školou řádně potvrzené přihlášky nebude družstvo připuštěno do soutěže!
Každý účastník soutěže musí mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny, jinak nebude připuštěn do soutěže!
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
DĚTÍ MLADŠÍCH 15 LET PRO ÚČELY ÚČASTI V DOPRAVNÍ SOUTĚŽI MLADÝCH CYKLISTŮ

Já, níže podepsaný (zákonný zástupce):
Jméno a příjmení:
dítěte:
Jméno a příjmení:
Rok narození:
Škola/organizace:
(dále téţ jen „dítě“)
tímto uděluji
Ministerstvu dopravy ČR, IČ: 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen „správce“)
SOUHLAS
se zpracováním osobních údajů dítěte v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto dokumentu.
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů vyznačte, prosím, v příslušném poli:
Registrace dítěte do oblastního, okresního, krajského a celostátního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, vč. zveřejnění
výsledkových listin této soutěže na webu a sociálních sítích.
Rozsah zpracování osobních údajů dítěte:
Jméno; příjmení; rok narození; adresa a název školy dítěte.
Souhlas je poskytnut za účelem:
-

registrace a účasti dítěte v oblastním, okresním krajském a celostátním kole Dopravní soutěţe mladých cyklistů,

-

zveřejnění výsledkových listin této soutěţe s uvedením osobních údajů dítěte (jméno, příjmení rok narození, škola) na
webových stránkách a sociálních sítích správce.

Doba zpracování osobních údajů:
Osobní údaje dítěte budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci účelu zpracování, nejdéle však jeden rok od jejich
získání.
SOUHLASÍM
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Registrace dítěte na soustředění před Evropským finále dopravní soutěže (v případě, že se umístí na postupovém místě v
celostátním finále) a zároveň registrace do Evropského finále dopravní soutěže.
Rozsah zpracování osobních údajů dítěte:
Jméno; příjmení; datum narození; trvalé bydliště, adresa a název školy dítěte.
Souhlas je poskytnut za účelem:
-

registrace a účasti dítěte na soustředění před Evropským finále dopravní soutěţe (v případě, ţe se umístí na postupovém
místě v celostátním finále) a

-

registrace a účasti dítěte v Evropském finále dopravní soutěže.

Doba zpracování osobních údajů:
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci účelu zpracování, nejdéle však jeden rok od jejich získání.
SOUHLASÍM

Jakékoliv zpracování osobních údajů Vašeho dítěte k uvedeným účelům je moţné jen na základě dobrovolného poskytnutí
z Vaší strany. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout.
Udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je moţné kdykoliv odvolat emailem na adrese
sekretariat.170@mdcr.cz, písemně doručením na adresu Ministerstva dopravy ČR – samostatné oddělení BESIP, nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.
Případným odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů Vašich dětí před takovýmto
odvoláním souhlasu a dále ani zákonnost zpracování pro účely, ke kterým podle právních předpisů správce nepotřebuje.
Berete na vědomí, ţe odvolání tohoto souhlasu můţe ovlivnit dosaţení účelu, pro který byl tento souhlas vydán.
Podpisem tohoto dokumentu současně potvrzujete, ţe Vás správce informoval o zpracování osobních údajů (informace o
zpracování osobních údajů je obsaţena na další straně této listiny).

V:

dne:

Podpis zákonného zástupce:
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ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný (zákonný zástupce):
Jméno a příjmení:
dítěte:
Jméno a příjmení:
Rok narození:
Škola/organizace:
(dále téţ jen „dítě“)
tímto
K DNEŠNÍMU DNI ODVOLÁVÁM SOUHLAS
se zpracováním osobních údajů dítěte
UDĚLENÝ
Ministerstvu dopravy ČR, IČ: 66003008, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen „správce“), a to
v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto dokumentu:
Rozsah odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů vyznačte, prosím, v příslušném poli:
Odvolávám souhlas v plném rozsahu.
Odvolávám souhlas z části v rozsahu uvedeném níže:

Registrace dítěte do oblastního, okresního, krajského a celostátního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, vč. zveřejnění
výsledkových listin této soutěže na webu a sociálních sítích.
Rozsah zpracování osobních údajů dítěte:
Jméno; příjmení; rok narození; adresa a název školy dítěte.
Odvolávám souhlas poskytnutý za účelem:
registraci a účasti dítěte v oblastním, okresním krajském a celostátním kole Dopravní soutěţe mladých cyklistů,
zveřejnění výsledkových listin této soutěţe s uvedením osobních údajů dítěte (jméno, příjmení rok narození, škola) na
webových stránkách a sociálních sítích správce,
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Registrace dítěte na soustředění před Evropským finále dopravní soutěže (v případě, že se umístí na postupovém místě v
celostátním finále) a zároveň registrace do Evropského finále dopravní soutěže.
Rozsah zpracování osobních údajů dítěte:
Jméno; příjmení; datum narození; trvalé bydliště, adresa a název školy dítěte.
Odvolávám tento udělený Souhlas k:
registraci a účasti dítěte na soustředění před Evropským finále dopravní soutěţe (v případě, ţe se umístí na postupovém
místě v celostátním finále) a
registraci a účasti dítěte v Evropském finále dopravní soutěže

Ţádám, aby Ministerstvo dopravy České republiky jakoţto správce osobních údajů, dále nezpracovávalo mé osobní údaje
dítěte
Beru na vědomí, ţe odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů dítěte před takovýmto
odvoláním souhlasu a dále ani zákonnost zpracování pro účely, ke kterým podle právních předpisů správce souhlas
nepotřebuje.

V:

dne:

Podpis zákonného zástupce:
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