McDonald´s Cup 2019
Obvodní (okrskové) kolo
Kdy: 24. dubna (středa) 2019
Kde: ZŠ Klegova 27, Ostrava-Hrabůvka
Prezence: 8.00 – 8.30hod.
Zahájení turnaje: 8.30 – 9.00 hod.
Organizace:
A, Kategorie I.
- (I. st. ZŠ) - mladší děti (ročník narození 2012, 2011, 2010, 2009),
B, Kategorie II.
- (I. st. ZŠ) - starší děti (ročník narození 2009, 2008, 2007).
Žák smí v daném školním roce startovat pouze v jedné věkové kategorii!
Doba hry: 2 x 12 minut (změna vyhrazena, dle počtu družstev)
Počet hráčů: 7+1, na jednu soupisku lze napsat max. 14 hráčů
Místo: Travnaté hřiště ZŠ Klegova
Přihlášky: zaslat na mail: marekjen@seznam.cz do 17. dubna 2019
Nezapomenout: dresy stejné barvy (rozlišovací trika) a SOUPISKU s razítkem a podpisem
ředitele školy (soupiska AŠSK).
V blízkosti je prodejna s potravinami Hruška nebo večerka.
Do městského (okresního) kola postupují první dva týmy obvodního kola.
Městské (okresní) kolo 14.5 na ZŠ Šoupala.

PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH A DOPROVODU)
Název, datum a místo konání akce

Věková
kat.

McDonalds Cup, 24. 4. 2019, Ostrava
Školní k. Okrskové k. Okresní k.
Krajské k.
Kvalifikace
Název školy (ŠSK )
Adresa (ulice, psč, obec), telefon, e-mail

Vedoucí, trenér (jména)

Poř.
číslo

Republikové finále

Rok narození

Adresa (ulice, psč, obec)

Soutěžící
(příjmení, jméno)

chlapci/
dívky

Rok
narození

Třída

Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

V ______________________

dne: __________

Výše uvedený seznam žáků má u vysílající školy uložený udělený výslovný souhlas se zpracováním
osobních údajů pro vyjmenované účely pořadatelem – jméno a příjmení, datum narození, zveřejňování
výsledků a výsledkových listin, fotografie a video. Originál výslovného souhlasu je uložený ve spisech
žáků.
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy,
uvedeného věku a nikdo z uvedených žáků není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní
klasifikaci.
Razítko a podpis ředitele školy
registrační číslo klubu AŠSK ČR

Čestné prohlášení zúčastněné školy, že:
JE
NENÍ

