Přihláška do fotbalového oddílu
Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice z.s.
(Palackého 379, 344 01 Domažlice, IČO: 00524123)

Jméno a příjmení ………………………………………..………………………………………
Datum narození …………………………..
Rodné číslo ………………….………………..….. ( pro registraci a evidenci členů na FAČR)
Bydliště……………………………………...…………………………………………………..
Informace o zdravotním stavu pro děti do 10 let – (upozornění - informace od rodičů –
zdravotní stav + léky, které dítě užívá, není nutné vyj. lékaře)
…………………………………………………………………………………………………
Zákonný zástupce (jméno a příjmení) ………………………………………………………...
I.
Žadatel tímto v souladu se Stanovami Tělovýchovné jednoty Jiskra Domažlice z.s. žádá
o přijetí za člena.
II.
Žadatel prohlašuje, že vstupuje do Tělovýchovné jednoty Jiskra Domažlice z.s. dobrovolně.
Žadatel se zavazuje dodržovat Stanovy a ostatní předpisy a řády Tělovýchovné jednoty Jiskra
Domažlice z.s. a řídit se rozhodnutími Tělovýchovné jednoty.
III.
Svým podpisem zároveň souhlasím s tím, aby TJ Jiskra Domažlice z.s. zpracovávala
a evidovala uvedené osobní údaje dle zákona č.101/2000Sb., v platném znění, tento souhlas se
výslovně vztahuje i na rodné číslo dle zákona č.133/2000Sb., v platném znění. Dále souhlasím
s tím, že TJ Jiskra Domažlice z.s. je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje vč. rodného
čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a k evidenci sportovce při soutěži.
Souhlasím s tím, že TJ Jiskra Domažlice z.s. může pořizovat a používat fotografie a videa
člena oddílu k potřebám tréninku a oddílové prezentaci. Tento souhlas je možné kdykoli
písemně zrušit.
Svým podpisem potvrzuji, že všechny údaje jsou pravdivé a při jejich změně o tom budu
trenéry písemně informovat. Svým podpisem potvrzuji, že jsem si přečetl/a pravidla oddílu,
uvedené na druhé straně přihlášky a souhlasím s nimi.
V Domažlicích dne ………………….
……………………………….…
podpis zákonného zástupce

Dále žádáme o vyplnění

Spojení na rodiče: telefon………………………………….e-mail……………………………..
Případně spojení na dítě: telefon………………….…………….
Dítě může odcházet z tréninku samo: ANO – NE
V případě že dítě neodchází samo, dítě si může vyzvednout:…………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Pravidla oddílu
1. Za odložené věci neručíme a nedoporučujeme nosit na trénink věci, které s tréninkem
nesouvisí.
2. Pokud dítě používá pohotovostně nějaké léky (alergie, astma,…) je povinno mít je sebou na
tréninku.
3. Během tréninku je nutné poslouchat pokyny trenéra.
4. Při opakovaném neuposlechnutí či nevhodném chování může být dítě posláno z tréninku
domů.
5. Při opakovaném porušení bodu č. 4 může být dítě vyřazeno z fotbalového oddílu bez nároku
na vrácení ročního členského a oddílového příspěvku.
6. Na tréninky je zakázáno nosit řetízky a velké náušnice. Hrozí nebezpečí poškození či úrazu
dítěte.

……………………………………
Podpis rodičů

