PŘIHLÁŠKA ŽACTVA 2017/2018
TJ SOKOL Veltěž
Průběžná 76, Zdiby, 25066, www.sokolveltez.cz

Základní údaje účastníka

Příjmení

Jméno

Datum narození

Zdrav. pojišťovna

Ulice

Obec, PSČ

Telefon

E-mail

Důležité údaje o zdr. stavu dítěte
Dítě z hodiny odchází samo / vyzvedává jej

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení
Telefon

E-mail
Přihláška registrovaných členů TJ Sokol Veltěž DO ODDÍLU (zaškrtněte)

Cyklistika specifický symbol: 1

550,-Kč

Fotbal žáci specifický symbol: 2

1250,-Kč

Všestrannost (předškolní děti, sportovky žáci, žákyně) specifický symbol: 4

550,-Kč

Přispívající (výše členského příspěvku stanoveného ČOS) specif. symbol: 5

100,-Kč

Platbu proveďte do 31.10.2017 bezhotovostně na účet číslo: 27-7375940287/0100,
do poznámky napište jméno a příjmení, spec. s.: specifický symbol oddílu
Za jeden registrační poplatek (v případě rozdílné výše poplatku, je nutno zaplatit ten vyšší) je možné naštěvovat více oddílů. Podmínkou je dodržování stanov ČOS
a pravidelná účast na brigádách konaných cca 2x ročně.
Prohlášení rodičů (zákonných zástupců) a prohlášení sportovce:
Souhlasím se členstvím dítěte v uvedeném oddílu TJ Sokol Veltěž. Beru na vědomí, že zaplacený poplatek se nevrací (s výjimkou vážných zdravotních důvodů apod.).
V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny oddílu (místo, den, doba činnosti oddílu). Souhlasím s tím, že pořízené obrazové a zvukové záznamy mohou
být zveřejněny a použity pro vlastní propagaci TJ Sokol Veltěž. S údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona o ochraně osobních dat. Souhlasím se
zpracováním osobních údajů pro potřeby akcí třetím osobám. Souhlasím s tím, aby autorská díla vytvořena mým dítětem (mnou) byla použita pro účely propagace a
akcí. V době svátků a školních prázdnin se činnost oddílu nekoná. Byl jsem seznámen se stanovami České obce Sokolské, kterými se TJ Sokol Veltěž řídí.
Dle § 37 soutěžního řádu je každý sportovec povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti k provádění
vybraného sportu (cyklistiky, hraní fotbalu, činnosti oddílu všestrannosti - sportovek). U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. Dále je
hráč a jeho zákonný zástupce povinnen vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu,
že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž tréninků mého oddílu a utkání či závodů bez nebezpečí poškození svého zdraví“.
Podpis zákonného zástupce:

Datum:

Podpis sportovce:

Datum:

Zde odstřihněte.
Informace pro účastníka - výše registračních poplatků

Cyklistika specifický symbol: 1

550,-Kč

Fotbal žáci specifický symbol: 2

1250,-Kč

Všestrannost (předškolní děti, sportovky žáci, žákyně) specifický symbol: 4

550,-Kč

Přispívající (výše členského příspěvku stanoveného ČOS) specif. symbol: 5

100,-Kč

Příslušnou platbu proveďte do 31.10.2017 bezhotovostně na účet číslo: 27-7375940287/0100,
do poznámky napište jméno a příjmení, spec. s.: specifický symbol oddílu

