
REPUBLIKOVÉ FINÁLE TANEČNÍ SOUTĚŽE 

SEDMIKVÍTEK 2022 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
PS Dr. Mirko Očadlíka  Středisko volného času,p.o. 

Sokolská 70, Holešov 769 01, tel.: 573 39 69 28, e-mail: vsetuly@centrum.cz 

Závazná přihláška do RF Sedmikvítku 2022 
 

Zašlete spolu se seznamem a přihláškou /přihláškami/ k soutěžnímu vystoupení 
nejpozději do 16. 11. 2022 na adresu: TYMY Holešov, Všetuly 70, 769 01 Holešov 

nebo emailem na vsetuly@centrum.cz 
 
 
Vysílající organizace:  ………………………………………………………………….. 
 
Odpovědný vedoucí: ………………………………………………………………….. 
 
Kontaktní adresa:  ………………………………………………………………….. 
 
    ………………………………………………………………….. 
 
 
Telefon:   ………………………………………………………………….. 
 
 
e-mail:   ………………………………………………………………….. 
 
 
Seznam vystoupení: ………………………………………………………………….. 
 
    ………………………………………………………………….. 
 
    ………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………….. 
 
Počet soutěžících:  ………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
Prohlášení odpovědného vedoucího / zástupce 
Prohlašuji, že jsem vše vyplnil/a/ podle skutečnosti. Osoby uvedené v seznamu účastníků případně jejich zákonní 
zástupci mi potvrdili správnosti uvedených údajů a dali výslovný souhlas k předání těchto údajů pořadateli 
republikového finále, který je oprávněn data použít k potřebám evidence a vyúčtování této akce, a to pouze 
v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a vnitřní směrnicí spolku Pionýr. Dále jsem si 
vědom/a/ toho, že v případě nevyčerpání objednaných služeb, zejména stravy, vznikne pořadateli škoda. Proto se 
zavazuji, že případné změny neprodleně oznámím a v krajním případě vzniklé škody uhradím. 
 
 
 
V ………………………………dne: …………………………….                            Podpis  



REPUBLIKOVÉ FINÁLE TANEČNÍ SOUTĚŽE 

SEDMIKVÍTEK 2022 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
PS Dr. Mirko Očadlíka  Středisko volného času,p.o. 

Sokolská 70, Holešov 769 01, tel.: 573 39 69 28, e-mail: vsetuly@centrum.cz 

 

SEDMIKVÍTEK REPUBLIKOVÉ FINÁLE 2022 TANEC 
PŘIHLÁŠKA K SOUTĚŽNÍMU VYSTOUPENÍ – HOBBY 

(platí pouze na jedno vystoupení – v případě dalších nutno namnožit) 

             Soutěžní kategorie*: 

Uveďte, do které soutěžní kategorie patříte:  1 2 3 4 

děti I děti II junioři hlavní 

Název souboru: 

 
Název formace*:   Čas*: 

Technické či jiné požadavky (především požadavky na zvučení): 

Seznam všech účinkujících (při větším počtu vyplňte na zvláštní papír)*: 

  Příjmení Jméno Ročník nar. 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.       

Vysílající organizace: 

Kontaktní osoba*/ telefon: 

Podpis:  Razítko (není podmínkou): 

*  = nevyplněním takto označených položek se stává přihláška neplatnou! 

Pozn.: v případě potřeby pokračujte na druhé straně nebo v příloze. 
Seznam je možno vytisknout celý na zadní stranu. 



REPUBLIKOVÉ FINÁLE TANEČNÍ SOUTĚŽE 

SEDMIKVÍTEK 2022 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
PS Dr. Mirko Očadlíka  Středisko volného času,p.o. 

Sokolská 70, Holešov 769 01, tel.: 573 39 69 28, e-mail: vsetuly@centrum.cz 

 

SEDMIKVÍTEK REPUBLIKOVÉ FINÁLE 2022 TANEC 
PŘIHLÁŠKA K SOUTĚŽNÍMU VYSTOUPENÍ – REGISTROVANÍ 

(platí pouze na jedno vystoupení – v případě dalších nutno namnožit) 

             Soutěžní kategorie*: 

uveďte do které soutěžní kategorie patříte:  1 2 3 4 

děti I děti II junioři Hlavní 

Název souboru: 

 
Název formace*:   Čas*: 

Technické či jiné požadavky (především požadavky na zvučení): 

Seznam všech účinkujících (při větším počtu vyplňte na zvláštní papír)*: 

  Příjmení Jméno Ročník nar. 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.       

Vysílající organizace: 

Kontaktní osoba*/ telefon: 

Podpis:  Razítko (není podmínkou): 

*  = nevyplněním takto označených položek se stává přihláška neplatnou! 

Pozn.: v případě potřeby pokračujte na druhé straně nebo v příloze. 
Seznam je možno vytisknout celý na zadní stranu. 


