PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji se za řádného člena TJ Bohemians Praha

do oddílu*:
Jméno*: …………………………...………Příjmení*: ……………………………….…

Občanství*: …………………………

Datum narození *: …………………….. Místo:……………..

Pohlaví*: MUŽ / ŽENA

Rodné číslo* : ……………………..………………..……

Číslo občanského průkazu:………..……..…………….……..

Povolání: ……………..…………

Adresa bydliště*: …………………………………………………………………..……. Telefon: ……………………………
E-mailová adresa: …………………………………………………………..
Jméno rodičů: ……………………………………………………….………
(u žactva a dorostu)

Telefon: …………………..………..

Adresa bydliště rodičů: …………………………………………………………………………………………..…

*

*

Role člena :
Aktivní sportovec-soutěže
/vyplňuje oddíl -nehodící se škrtněte/

Aktivní sportovec

*

Ostatní

*

Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím
a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je
oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního
svazu a současně příslušnému okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v
ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Rovněž souhlasím se zpřístupněním mých osobních
údajů v nezbytném rozsahu pro orgány státní správy a územích samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o
poskytnutí dotací či jiných příspěvků z veřejných rozpočtů. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna
zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK. Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech
skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.
Pro řádné přijetí člena je nezbytné vyplnit minimálně kolonky označené *.
V Praze dne …………………………..……….
………………………………………….
podpis člena
U přihlášky žactva a dorostu souhlas rodičů: ……………………………………………
Další údaje pro potřeby příslušného oddílu a TJ:
1/ Člen (nebo jeho rodiče)
má / nemá ӿ uzavřeno pojištění odpovědnosti
2/ Chronické nemoci, pravidelné užívání léků:
3/ Plavec / neplavec

ӿ

4/

ӿ nehodící se údaje v rámečku škrtněte

*

Datum a potvrzení funkcionáře oddílu o přijetí člena do oddílu :
Pro řádné přijetí člena je nezbytné vyplnit minimálně kolonky označené *.
Datum: ………………………….

Jméno: ……………………………………….……. Podpis: ……………………………………

(Datum a razítko TJ o zařazení do evidence)

