Dům dětí a mládeže Osek
Dolnonádražní 269, Osek tel. 417 837 205
ddmosek@volny.cz, www.ddmosek.cz

PROPOZICE

NERF ARÉNA Finále
Pořadatel:

Dům dětí a mládeže Osek

Termín soutěže:

sobota 15. 6. 2019

Místo soutěže:

tělocvična ZŠ Osek, 2. stupeň

Vedoucí soutěže:

Bc. Jan Hrabáč

Věkové kategorie:

žáci: 6 let – 10 let (10-12 hodin)
11 let – 17 let (13-15 hodin)

Kapacita:

2x 20 míst

tel. č. 607 219 613

Soutěžní disciplíny:
NERF ARÉNA Standart – 5 kol
NERF ARÉNA Hardcore – dle zbývajícího času
Postupová pravidla:
V klasických kolech NERF Arény, v 1. až 8. kole, hráči získávají body. Ten, kdo
se umístí jako první ve své kategorii, získá vždy tolik bodů, kolik je aktuálně
v jeho kategorii hráčů. Od druhého místa dále hráč získá vždy o bod méně, než
ten nad ním. Body z odehraných kol se hráčům sčítají.
Příklad: V kole arény je 5 hráčů ve věku 6 - 10 let. Vítěz tedy získá 5 bodů, druhý
4 body, třetí 3 a tak dále…
Každý takto nahraný bod zvýhodní hráče ve finále jednou desetinou bodu.
Vybavení:
Neupravená manuální NERF zbraň na klasické NERF náboje (zákaz elektrických
zbraní, raketek, mega nábojů), oblečení do tělocvičny, svačina.
Startovné: 50,- Kč za osobu.

Časový harmonogram:
Mladší kategorie
9.30 hod. – 10.00 hod.
10.00 hod. – 12.00 hod.
12.00 hod. – 12.15 hod.

prezence účastníků
hra
vyhodnocení

Starší kategorie
12.30 hod. – 13.00 hod.
13.00 hod. – 15.00 hod.
15.00 hod. – 15.15 hod.

prezence účastníků
hra
vyhodnocení

Přihlášky:
Po posledním kole NERF Arény oslovíme hráče, kteří získali nejvyšší počet bodů.
Poté má každý 1 týden na vyplnění a odevzdání přihlášky. V případě nenaplnění
20 umístěných hráčů v kategorii se finále otevře jako standartní kolo, tedy kdo se
dříve přihlásí, ten má přednost.
Bc. Jan Hrabáč
DDM Osek

PŘIHLÁŠKA
NERF ARÉNA Finále
MLADŠÍ – do 10 let včetně
sobota 15. 6. 2019 – DDM Osek
Jméno a příjmení………………………………………………………………………………...
Adresa…………………………………………………………………………………………...
Škola, třída………………………………………………………………………………………
Věk………………………………………………………………………………………………
Zdravotní stav, užívané léky…………………………………………………………………….
Kontakt na rodiče………………………………………………………………………………..
Podpis rodičů…………………………………………………………………………………….

PŘIHLÁŠKA
NERF ARÉNA Finále
STARŠÍ – od 11 let včetně
sobota 15. 6. 2019 – DDM Osek
Jméno a příjmení………………………………………………………………………………...
Adresa…………………………………………………………………………………………...
Škola, třída………………………………………………………………………………………
Věk………………………………………………………………………………………………
Zdravotní stav, užívané léky…………………………………………………………………….
Kontakt na rodiče………………………………………………………………………………..
Podpis rodičů…………………………………………………………………………………….

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Já pan/paní ……………………………………………………………………………………………………..
zákonný zástupce dítěte/žáka ………………………………………………………………………………..
Dávám tímto výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů mých a o mém dítěti, a to pro
účel organizování příležitostných činností DDM Osek:
- zpracování seznamů účastníků příležitostných činností DDM Osek (např. slevenky na hromadnou
jízdenku,
vstupy do kulturních zařízení, ubytovací služby apod.),
- kontakt na zákonné zástupce dítěte/žáka,
- pořízení a zveřejnění fotografií a videí z příležitostných činností DDM Osek za účelem propagace
či zvýšení zájmu potencionálních účastníků o činnosti našeho školského zařízení.
Doba zpracování je 3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání.
…..………………………………...
podpis zákonného zástupce
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uděleného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) a nejste povinna/povinen údaje Správci za výše uvedenými účely poskytnout – jejich poskytnutí je zcela dobrovolné. V případě, že uplyne
doba zpracování osobních údajů stanovená výše nebo bude odvolán tento souhlas, Správce provede výmaz osobních údajů, ledaže by měl povinnost údaje dále
zpracovávat dle zvláštních právních předpisů nebo oprávněný zájem na jejich zpracování (například pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce).
Správce po ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních údajů, které zpracovává, vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na legitimní
účely jejich zpracování.

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Já pan/paní ……………………………………………………………………………………………………..
zákonný zástupce dítěte/žáka ………………………………………………………………………………..
Dávám tímto výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů mých a o mém dítěti, a to pro
účel organizování příležitostných činností DDM Osek:
- zpracování seznamů účastníků příležitostných činností DDM Osek (např. slevenky na hromadnou
jízdenku,
vstupy do kulturních zařízení, ubytovací služby apod.),
- kontakt na zákonné zástupce dítěte/žáka,
- pořízení a zveřejnění fotografií a videí z příležitostných činností DDM Osek za účelem propagace
či zvýšení zájmu potencionálních účastníků o činnosti našeho školského zařízení.
Doba zpracování je 3 roky od data přihlášení do zájmového vzdělávání.
…..………………………………...
podpis zákonného zástupce
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu uděleného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) a nejste povinna/povinen údaje Správci za výše uvedenými účely poskytnout – jejich poskytnutí je zcela dobrovolné. V případě, že uplyne
doba zpracování osobních údajů stanovená výše nebo bude odvolán tento souhlas, Správce provede výmaz osobních údajů, ledaže by měl povinnost údaje dále
zpracovávat dle zvláštních právních předpisů nebo oprávněný zájem na jejich zpracování (například pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce).
Správce po ukončení smluvního vztahu rozsah Vašich osobních údajů, které zpracovává, vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na legitimní
účely jejich zpracování.

