Přihláška do klubu / spolku

Přihláška do klubu / spolku

Příjmení a jméno: _________________________________________________

Příjmení a jméno: _________________________________________________

Rodné číslo: _____________________ Datum narození: __________________

Rodné číslo: _____________________ Datum narození: __________________

Bydliště: _________________________________________________________

Bydliště: _________________________________________________________

Národnost:________________________________________________________

Národnost:________________________________________________________

Kontakt na přihlašovaného (zákonného zástupce):

Kontakt na přihlašovaného (zákonného zástupce):

Mobil: _______________

Mobil: _______________

Email: ____________________________________

Email: ____________________________________

Poznámka (zdravotní potíže, omezení apod.):

Poznámka (zdravotní potíže, omezení apod.):

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Zařazení do klubu – u nezletilé /ho/ souhlas rodiče/ zákonného zástupce

Zařazení do klubu – u nezletilé /ho/ souhlas rodiče/ zákonného zástupce

Žádám o zařazení do klubu a souhlasím s uvedením mého rodného čísla pro
evidenci v klubu. Souhlasím s možností publikovat v tisku nebo v elektronických
médiích mé fotografie a videonahrávky, které mne zachycují v souvislosti s
činností klubu. 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.

Žádám o zařazení do klubu a souhlasím s uvedením mého rodného čísla pro
evidenci v klubu. Souhlasím s možností publikovat v tisku nebo v elektronických
médiích mé fotografie a videonahrávky, které mne zachycují v souvislosti s
činností klubu. 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.

Členstvím osoby v JUDO Klatovy, z. s. vzniká zároveň členství v České unii
sportu, z. s. v souladu s jejími stanovami https://www.cuscz.cz/o-nas/stanovycus.html

Členstvím osoby v JUDO Klatovy, z. s. vzniká zároveň členství v České unii
sportu, z. s. v souladu s jejími stanovami https://www.cuscz.cz/o-nas/stanovycus.html

Datum: ______________Zákonný zástupce (hůlkově):

Podpis: (člen / rodič / zákonný zástupce)

________________

___________________________

Datum: ______________Zákonný zástupce (hůlkově):

Podpis: (člen / rodič / zákonný zástupce)

_______________

___________________________

