
 

 

Přihláška člena klubu Sportovní  šerm Ústí nad Labem, z. s., V Klidu 6, Ústí nad Labem, 40011, IČ 22729208 

Příjmení, jméno: …………………………………………      Rodné číslo:……………………………………… 

Datum narození: ………………………………………… 

Bydliště: ………..…………………………………………      Město…………………………………………… 

PSČ……………………. 

e-mail:……………………………………………….               telefon:………………………………………….  

e-mail zákonný zástupce:……………………………               telefon zák. zástupce ……………..…………… 

Prohlášení: 

     Vstupuji do klubu Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s. s vědomím, že budu plnit stanovy a povinnosti člena 

klubu. Souhlasím s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o členovi klubu shromažďoval osobní údaje (titul, jméno, 

příjmení, rodné číslo) a údaje o sportovním odvětví a charakteristice členství (sportovec, trenér apod.). 

Shromážděné osobní údaje budou užity v rámci klubu k vedení evidence členské základny, pro svazovou 

evidenci, při získávání dotací a dalších aktivit, které souvisí s činností klubu. Podpisem souhlasím s tím, že 

fotografie člena pořízené na turnajích, soustředění, a dalších akcích spojených s činností klubu mohou být 

zveřejněny na internetových stránkách klubu. Veškeré náklady spojené s úrazovým pojištěním či jiným 

pojištěním člena, které se vztahují k provozované sportovní disciplíně (šerm), jsou výhradně v režii členů klubu, 

popř. jejich zákonných zástupců. Klub tento druh služeb nezajišťuje. Prohlašuji, že osoba, ke které se váže 

přihláška do klubu, nemá žádná zdravotní omezení, která by se neslučovala s nároky provozování sportovní 

disciplíny realizované a organizované klubem Sportovní šerm Ústí nad Labem, z.s. Zároveň podpisem potvrzuji, 

že se podrobuji/mé dítě se podrobuje pravidelným (každý rok) lékařským prohlídkám včetně vyšetření srdeční 

činnosti při fyzické zátěži (EKG záznam).   

 

V Ústí nad Labem dne…………………                                

Podpis člena klubu: ……........................                 Podpis zákonného zástupce: ……………………………….. 
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