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PŘIHLÁŠKA DO KLUBU MLÁDEŽE STOLNÍHO TENISU LIBEREC  
 

 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa bydliště: ………………..……………………………………………………..…………………………………………….………… PSČ: ………..…………….  

Datum narození: …………………………………..…………………….Rodné číslo: ……………………………………..…………..……………………………… 

Škola: ……….………………….……………..………… Mobil: …………………...……….... E-mail: …………………………………………………………….….. 

Zdravotní omezení dítěte: ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

Souhlasím 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. Souhlasím s tím, aby oddíl KMST Liberec (dále jen KMST) zpracovávalo a evidovalo mé osobní 

údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým oddílovým členstvím. Dále souhlasím s tím, že je KMST oprávněno poskytovat osobní údaje do 

centrální evidence příslušného sportovního svazu k identifikaci sportovce při soutěžích, nebo jiným sportovních orgánů k přehledu evidence 

členské základny. Osobní údaje je KMST oprávněno zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství.  
 

Souhlasím s registrací dítěte do klubu KMST Liberec a současně s pořízením fotografie pro účely elektronické registrace. 
 

Potvrzuji, že dítě je zdravotně způsobilé a může se účastnit tréninků sportovního klubu. Před vstupem do oddílu prošlo příslušnou 

zdravotní prohlídkou u sportovního lékaře (dle vyhlášky č.391/2013Sb.) a jeho povinností je každých 12 měsíců tuto prohlídku zopakovat. 

Souhlasím s pravidly oddílu KMST Liberec, Souhlasím s etickým kodexem člena klubu, Souhlasím s oddílovými příspěvky, Přečetl 

jsem informace pro rodiče, které jsou uvedeny na webových stránkách klubu (http://kmst.stolni-tenis.webtra.cz). 

 

RODIČE 

Výhody/důvody registrace ostatních členů (např. rodiče).  

Registrace je dobrovolná a jen administrativní záležitost. Členský poplatek ve výši 30,-Kč/rok hradí klub. V případě kladného stanoviska 

stačí níže podpis a v informacích (otec, matka) uvést i adresu a RČ.  

 

1) Na členy klubu se vztahuje pojištění uzavření klubem a dále pojištění v rámci sportovního svazu nebo České unie sportu, 

kterých je klub členem. 

2) Občerstvení ve Sport Centru je možné z právního hlediska provozovat pouze za účelem prodeje členům klubu. 

3) Širší členská základna může/nemusí klubu pomoci se zajištěním financí pro činnost. 

 

Otec (jméno, adresa, RČ) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zaměstnavatel: ……….………………….……………..………… Mobil:………….………..………… E-mail……….………………….……………..………… 

Matka (jméno, adresa, RČ) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zaměstnavatel: ……….………………….……………..………… Mobil: ……….………..………… E-mail……….………………….……………..………… 

V  ……….………..………… dne……….………..………… 

                                                                              ……….………..……………………..………………….………..…………  
                                               vlastnoruční podpis zákonných zástupců 
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