
Upozornění: Přihláška bude archivována po dobu členství v klubu v originále nebo elektronické podobě. 

 

P Ř I H L Á Š K A 

do Klubu juda Hranice z.s. na rok 2017/2018 

Poplatek za I. pololetí činí 750,-Kč (splatné do 5. 10. 2017) a za II. pololetí 750,-Kč (splatné do 26. 2. 2018), lze uhradit i 

jednorázově. Při platbě převodem uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte. Číslo bankovního účtu: 232 955 922/0300. 

Zahájení tréninků bude dne 11. 9. 2017 v 17.00 hod. v tělocvičně Střední průmyslové školy.  Informace na tel. 603958076 Mgr. 

Daniel Navrátil nebo 777939987 Ing. Renata Sedlářová, případně osobně (lze i vyzkoušet) v malé tělocvičně SPŠ Hranice (Po, Čt – 

17.00 –18.30 hod). Veškeré informace o dění v klubu naleznete na www.klubjudahranice.cz 

 

Příjmení:……………….………………..……………………..Jméno………….……………….……..………………………..…...…. 

Rodné číslo:………………………………...Bydliště:…….………………………………………….…….…..…………......…………. 

Škola, pracoviště:……………..………..……….………………….….Třída :……….………..…………..………………..………..… 

Otec-jméno:………………………………..……………..……………………………………Tel.(mobil) :………………………….… 

Matka - jméno:…………………………….……………………………..…..……….………Tel.(mobil) :…..………………...………. 

E-mailová adresa (pro případné informace):............................................................................................................................................ 

Poznámka (zdravotní obtíže, omezení atd.): ............................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000 Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného 

čísla podle zákona č.133/2000Sb. ,v platném znění: 

Souhlasím s tím, aby klub a ČSJu zpracovával a evidoval mé osobní údaje (rodné číslo, bydliště a kontaktní údaje) poskytnuté jí 

v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu a ČSJu. Dále souhlasím s tím, že klub je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, 

včetně rodného čísla, do Centrální evidence ČSJu a současně České unii sportu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

k vedení evidence členské základny v ČR dle směrnic ČUS a MŠMT a k identifikaci sportovce při soutěžích.  

Klub a ČSJu se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil 

jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. 

SOUHLAS se zpracováním a evidencí obrazových materiálů: 

Souhlasím s možností publikovat v tisku  nebo  v elektronických médiích mé fotografie a videonahrávky, které mne zachycují v 

souvislosti s činností klubu nebo ČSJu. Uvedený souhlas poskytuji po celou dobu registrace v klubu. Byl jsem poučen o právech dle 

zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodů.          

Beru na vědomí, že se tréninků klubu a akcí, pořádaných klubem a ČSJu účastním na vlastní nebezpečí. Beru na vědomí, že je mojí 

povinností se seznámit se svým zdravotním stavem a všemi bezpečnostními pravidly tréninků a akcí ČSJu, a to zejména s tím, že 

trénink nebo sportovní turnaj může být fyzicky náročný. Dále se zavazuji respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele 

sportovních akcí, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci sportovních akcí a tréninků juda. 

Dále beru na vědomí, že sportovní klub nebo pořadatel sportovních akcí ČSJu není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či 

majetku účastníka akce nebo tréninku, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným. 

Účastník tréninku juda nebo sportovní akce pořádanou ČSJu bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání tréninku 

nebo sportovní akce, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na tréninku nebo sportovní akci, jsou jeho soukromou 

záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese klub ani pořadatel žádnou odpovědnost. 

 

 

Datum: .......................................... 

 

Podpis (člen / rodič / zákonný zástupce: ___________________   Podpis (statutární zástupce klubu): _____________________ 


