Milí otužilci, ze stanov vyplývá, že "každá přihláška o členství v Klubu musí být zveřejněna Klubem na
klubové vývěsce alespoň na dobu 7 dní, aby měli členové Klubu možnost vznést případné písemné námitky
proti přijetí žadatele za člena Klubu. Teprve po uplynutí této doby může předseda rozhodnout o přijetí nebo
nepřijetí žadatele za člena Klubu, aniž by byl vázán případnými námitkami či doporučeními".
Níže uvedený žadatel projevil zájem o vstup do 1. otužilecký klub TJ Auto Škoda. Případné písemné námitky
mi, prosím, předejte.
V Mladé Boleslavi dne

Jiří Škvrna, předseda 1. otužilecký klub TJ Auto Škoda

******************************************************************************************************************************

Přihláška za člena: 1. otužilecký klub TJ Auto Škoda (dále jen Klubu)
vedeného pod matkou TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, z.s. IČO: 42716403
Žádám, abych byl přijat jako čestný */ zakládající */ činný */ smluvní */ člen Klubu.
Jméno a příjmení:

Tituly:

Datum a místo narození:

Kontaktní adresa (místo trvalého bydliště nebo přechodného pobytu):

Národnost:

PSČ:

Státní příslušnost:

Prohlašuji, že jsem nebyl odsouzen za trestný čin. Prohlašuji, že znám svůj zdravotního stav a že jsem způsobilý pro
sportovní výcvik i soutěž v Klubu a že po dobu členství v Klubu ponesu výlučnou odpovědnost a náklady za pravidelné
alespoň roční ověřování zdravotního stavu pro mou činnost v Klubu.
Souhlasím s tím, aby Klub zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a
činností v Klubu. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.
Dále souhlasím s tím, že Klub je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální
evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k
vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovců při soutěžích.
Osobní údaje, včetně rodného čísla, je Klub oprávněn zpracovávat a evidovat i po skončení mého členství v Klubu.
Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení § 11 zák. č. 101/2000 Sb., v platném
znění.
Zavazuji se, že budu dodržovat stanovy Klubu, ctít dobré jméno Klubu a platit klubový příspěvek podle typu
přiznaného členství v Klubu.

Datum podání přihlášky:

……………..…..……………………………..
vlastnoruční podpis

*/ nehodící se škrtněte

Dne ……………………………. svěšeno bez námitek */ s námitkami */ (nehodící se je škrtnuto)

