
 TJ LODNÍ SPORTY BRNO                                                              

 PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU RYCHLOSTNÍ KANOISTIKY 

 PRO DĚTI A MLÁDEŽ PRO ROK 2018 
 

 

 

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

Rodné číslo:     ……………………………………………………………………………………………………………  

Adresa trvalého bydliště:   ……………………………………………………………………………………………………………  

 
Kontakt na závodníka    
Telefon:    ……………………………………………………………………………………………………………  

E-mail:       ……………………………………………………………………………………………………………  

 
Kontakt na rodiče  
Telefon:   ……………………………………………………………………………………………………………  

E-mail:      ……………………………………………………………………………………………………………  

 

Členské příspěvky 
Výbor Kanoistického oddílu (dále jen KO) stanovil členské příspěvky mládeži a dětem na rok 2018 ve výši 4.000 Kč/rok (včetně skříňky) s 

možností placení čtvrtletní platbou po 1.000 Kč. Příspěvky se platí převodem na účet KO: 2100805753/2010, do poznámky pro příjemce 

nutno uvést jméno a příjmení dítěte.  

 

Prohlášení, souhlas 
Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlasím s využitím rodného čísla 

podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění. Souhlasím s tím, aby TJ LODNÍ SPORTY BRNO zpracovávala a evidovala mé osobní údaje 

poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ LODNÍ SPORTY BRNO. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.  

Dále souhlasím s tím, že TJ LODNÍ SPORTY BRNO je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální 
evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské 
základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ LODNÍ SPORTY BRNO 
oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ LODNÍ SPORTY BRNO. Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o 
všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.  

Zároveň TJ LODNÍ SPORTY BRNO uděluji souhlas v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti se 
zasíláním informačních e-mailů.  

Dále uděluji souhlas k pořizování obrazových či zvukových záznamů svého dítěte dle identifikace výše z akcí konaných v rámci TJ LODNÍ 
SPORTY BRNO. Souhlasím s uveřejněním takto pořízených obrazových či zvukových záznamů na webových a facebookových stránkách TJ 
LODNÍ SPORTY BRNO.  

Potvrzuji, že mé dítě je schopný plavec, tj. uplave minimálně 50 metrů.   

 

V Brně dne ………………………………………         ……………………………………………  

 Podpis zákonného zástupce 


