
Jméno Příjmení Jméno Příjmení

Rodné číslo Škola a ročník Rodné číslo Škola a ročník

Adresa (ulice,číslo,město,psč) Adresa (ulice,číslo,město,psč)

Telefon/Mobil - člen E-mail - člen Telefon/Mobil - člen E-mail - člen

Mobil rodič + poznámka matka nebo otec Mobil rodič + poznámka matka nebo otec Mobil rodič + poznámka matka nebo otec Mobil rodič + poznámka matka nebo otec

E-mail rodič + poznámka matka nebo otec E-mail rodič + poznámka matka nebo otec E-mail rodič + poznámka matka nebo otec E-mail rodič + poznámka matka nebo otec

Dítě může po skončení tréninkové jednotky chodit samo domů:    ANO  -  NE

Podpis člena Podpis zákonného zástupce Podpis člena Podpis zákonného zástupce

Dítě může po skončení tréninkové jednotky chodit samo domů:    ANO  -  NE

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s obsahem stanov 1.FBC Karviná, z.s. a s celým obsahem stanov tohoto spolku, 
souhlasím a zavazuji se, že pokud budu přijat za člena spolku 1.FBC Karviná z.s., budu je v celém rozsahu řádně 
dodržovat. Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a 
souhlasím s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění. Souhlasím s tím, aby 1.FBC 
Karviná, z.s. zpracovával a evidoval mé osobní údaje jemu poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností v 
1.FBC Karviná, z.s. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na mé rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že 1.FBC Karviná, 
z. s. je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, třetím osobám (institucím) jenž mají 
souvislost s výkonem mého členství v 1.FBC Karviná, z.s. (sportovní svaz, ČUS apod.) k vedení evidence členské 
základny a k identifikaci sportovce při soutěžích. Souhlasím, že osobní údaje včetně rodného čísla, je 1.FBC Karviná, 
z.s. oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v tomto spolku. Beru na vědomí, že 1.FBC Karviná, 
z.s. nemá pro své členy sjednáno úrazové pojištění a bylo mi doporučeno si jej sjednat individuálně. Rodič i dítě 
souhlasí s fotografováním v rámci činnosti 1.FBC Karviná, z.s., s archivací těchto fotografií a jejich zveřejněním i se 
jménem při prezentaci a propagaci činnosti 1.FBC Karviná, z.s. a to bez peněžité náhrady.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s obsahem stanov 1.FBC Karviná, z.s. a s celým obsahem stanov tohoto spolku, 
souhlasím a zavazuji se, že pokud budu přijat za člena spolku 1.FBC Karviná z.s., budu je v celém rozsahu řádně 
dodržovat. Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a 
souhlasím s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění. Souhlasím s tím, aby 1.FBC 
Karviná, z.s. zpracovával a evidoval mé osobní údaje jemu poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností v 
1.FBC Karviná, z.s. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na mé rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že 1.FBC Karviná, 
z. s. je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, třetím osobám (institucím) jenž mají 
souvislost s výkonem mého členství v 1.FBC Karviná, z.s. (sportovní svaz, ČUS apod.) k vedení evidence členské 
základny a k identifikaci sportovce při soutěžích. Souhlasím, že osobní údaje včetně rodného čísla, je 1.FBC Karviná, 
z.s. oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v tomto spolku. Beru na vědomí, že 1.FBC Karviná, 
z.s. nemá pro své členy sjednáno úrazové pojištění a bylo mi doporučeno si jej sjednat individuálně. Rodič i dítě 
souhlasí s fotografováním v rámci činnosti 1.FBC Karviná, z.s., s archivací těchto fotografií a jejich zveřejněním i se 
jménem při prezentaci a propagaci činnosti 1.FBC Karviná, z.s. a to bez peněžité náhrady.

v Karviné dne Jméno a příjmení zákonného zástupce v Karviné dne Jméno a příjmení zákonného zástupce

1.FBC Karviná z.s., Ciolkovského 453/27, 734 01 Karviná-Ráj 1.FBC Karviná z.s., Ciolkovského 453/27, 734 01 Karviná-Ráj

Jaké má dítě obtíže, nač máme brát zřetel, zvláštnosti dítěte. Nevypněním této části prohlašujete, že má 
(syn/dcera) dobrý zdravotní stav a nejste si vědom/a žádných zdravotních komplikací.

Jaké má dítě obtíže, nač máme brát zřetel, zvláštnosti dítěte. Nevypněním této části prohlašujete, že má 
(syn/dcera) dobrý zdravotní stav a nejste si vědom/a žádných zdravotních komplikací.

za řádného člena spolku

"1.FBC Karviná, z.s."

S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

PŘIHLÁŠKA
za řádného člena spolku

"1.FBC Karviná, z.s."

PŘIHLÁŠKA


