POZVÁNKA na vzdelávanie z cyklu ŠKOLA HROU

„HRY TRETIEHO TISÍCROČIA“
Online vzdelávanie – zmeny v pravidlách futsalu 2020
Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci so Slovenským futsalom (SF)
organizujú
ONLINE VZDELÁVANIE pre športovú pedagogickú verejnosť (učiteľov TŠV a organizátorov
športovej hry futsal) – zmeny v pravidlách futsalu 2020.
Dátum:

13.10.2020 (utorok)

Čas konania:

od 18.00 h

Online vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom Microsoft Teams, ktorý odporúčame stiahnuť
v plnej verzii, ktorá je k dispozícii zdarma na linku pre PC, notebook alebo smartphone, mobil:
https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Poznámka: kvôli obmedzeným funkciám v mobilnej verzii, odporúčame stiahnutie počítačovej verzie.
Po stiahnutí aplikácie, deň pred online vzdelávaním Vám príde e-mailom pozvánka s linkom, na ktorý
treba v deň vzdelávania kliknúť a ten Vás automaticky presmeruje. Bližšie informácie Vám prídu
v pozývacom e-maily, priamo od lektora.
Lektori online vzdelávania sú rozhodcovia FIFA:
1. Rastislav B e h a n č i n
2. Martin M a t u l a
Cieľ projektu: Výklad pravidiel športovej hry vo futsale po zmenách platných od 1. júla 2020,
prispieť k zvýšeniu úrovne súťaží od najnižších kôl (OK a KK) po celoslovenské finále, umožniť
učiteľom telesnej a športovej výchovy zvyšovanie svojich odborných vedomostí a ich implementáciu
do učebných osnov predmetu telesná a športová výchova.
Po absolvovaní vzdelávania Vám bude vystavený CERTIFIKÁT.

PaedDr. Marian Majzlík, PhD.
predseda SAŠŠ

PRIHLÁŠKA na vzdelávanie z cyklu ŠKOLA HROU

„HRY TRETIEHO TISÍCROČIA“
Online vzdelávanie – zmeny v pravidlách futsalu 2020
Dátum:

13.10.2020 (utorok)

Čas konania:

od 18.00 h

Prihlásiť sa môžete e-mailom na: valuskova@sass.sk
Termín uzávierky prihlášok je 09. októbra2020
Názov
organizácie / firmy
Ulica, obec/mesto, PSČ
Meno a priezvisko účastníka,
Titul
e-mail
telefón / mobil

Poučenie dotknutej osoby
Odoslaním prihlášky dávam súhlas v zmysle nariadenia 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 účastníka, rok narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, ukončené vzdelanie,
zamestnanie) uvedených za účelom evidencie o účastníkoch vzdelávania na historické a štatistické
účely a pre potreby Slovenskej asociácie športu na školách a Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu v Slovenskej republike (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“)*.
Ďalej súhlasím s fotografovaním, s použitím podobizne, obrazových snímok a obrazov
i zvukových záznamov účastníka vzdelávania, ktoré budú zaznamenané počas vzdelávania vo forme
ich nekomerčného i komerčného zverejnenia v tlačových alebo elektronických médiách, webových
portáloch vzdelávacieho zariadenia a vo forme ich sprístupnenia verejnosti za účelom podpory,
propagácie, historických a štatistických údajov vzdelávania. (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“)*. Vzdelávacie zariadenie - Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ).
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.
*
https://www.sass.sk/images/KALENDAR_sutazi/2018_2019/GDPR/Politika_informovanosti_dotknut
ej_osoby-vseobecne_SASS.pdf

