PŘIHLÁŠKA do oddílu JUDO /mládež do 18-ti let/
při TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště
pro období leden - prosinec 2019
Příjmení:

_______________________________________________________

Jméno:

_______________________________________________________

Rodné číslo:

_______________________________________________________

Zdravotní pojišťovna: __________________________________________________
Bydliště: (ulice / čp / obec: / PSČ)
______________________________________________________________________
Zákonný zástupce:

_________________________________________________

e-mail: ______________________________ Telefon: ________________________
Poznámka (zdravotní potíže, omezení apod.):
______________________________________________________________________
Oddílový příspěvek pro období leden - prosinec 2019 je stanoven ve výši: 2.500,-Splatnost příspěvku nejpozději do 31.1.2019 v hotovosti k rukám trenéra.

Kč.

Beru na vědomí, že je mojí povinností se seznámit se svým zdravotním stavem (zdravotním stavem
dítěte) a všemi pravidly tréninků a akcí ČSJu, a to zejména s tím, že trénink nebo sportovní turnaj
může být fyzicky náročný. Dále se zavazuji seznámit s platnou Směrnicí ČSJu o zdravotní
způsobilosti aktivních členů ČSJu a řídit se jejími ustanoveními.
Do 31.1.2019 musí být odevzdaná kartička s potvrzením lékařské prohlídky /platnost 12
měsíců/. Bez zaplacení příspěvku a doložené lékařské prohlídky by dítě nemělo trénovat a nemůže
startovat na soutěžích – není pojištěno.
SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas
s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb. ,v platném znění :
Beru na vědomí, že přihlášením do oddílu JUDO TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště (dále jen TJ) a zapsáním do
Centrální evidence Českého svazu juda (dále jen ČSJu) se stávám zároveň členem ČSJu.
Souhlasím s tím, aby TJ a ČSJu zpracovávala a evidovala mé osobní údaje (rodné číslo, bydliště a kontaktní údaje),
poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ a ČSJu.
Dále souhlasím s tím, že TJ je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence
ČSJu a současně příslušnému regionálnímu sdružení České unii sportu (ČUS) a Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy (MŠMT) k vedení evidence členské základny v ČR dle směrnic ČUS, MŠMT a stanov ČSJu a k identifikaci
sportovce při soutěžích.
TJ 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 fotografie a videonahrávky, které mne
zachycují v souvislosti s činností oddílu a ČSJu. Uvedený souhlas poskytuji po celou dobu registrace v oddíle.

Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a a jsem řádně poučen/a o všech skutečnostech dle ustanovení
§11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění, zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez
udání důvodů.

V …………………………………… dne ….………….
-------------------------------------------podpis zákonného zástupce

