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PŘIHLÁŠKA ČLENA SPORTOVNÍHO KLUBU 

KARATE OUTLAW SHOTOKAN 
Vyplnit zřetelně hůlkovým písmem, na stroji či elektronicky! 

Člen: 

Oslovení:  ______________________________________ 

Jméno:   ______________________________________ 

Příjmení:  ______________________________________ 

Datum narození: __. __. ____ 

Adresa člena: 

Ulice:  ______________________________________ číslo: ________ 

Obec: ______________________________________ 

PSČ: ___ __ 

Kontakty člena: 

Mobil:  +420 ___ ___ ___ ☐ nemá 

E – mail: ______________________________________  ☐ nemá 

☐Souhlasím/ ☐Nesouhlasím* s registrací tohoto emailu na webové stránky SK KARATE 

OUTLAW SHOTOKAN pro zasílání informací ohledně aktivit SK jako jsou soustředění, závody, 

semináře a jiné akce spojené s činností SK. 

☐Souhlasím/ ☐Nesouhlasím* se zveřejňováním mých fotografií, pořízených při sportovních a 

souvisejících činností v rámci SK na webovém prostoru SK KARATE OUTLAW SHOTOKAN (web, 

facebook, youtube, …) a tištěných materiálech.  

Jsem srozuměn/a s tím, že budu navštěvovat tréninky karate, které mi určí příslušný trenér SK1. 

Souhlasím s tím, aby SK zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté v souvislosti s mým 

členstvím a činností v SK, dle platné registrace u ÚpOOÚ2. Dále souhlasím s tím, že SK je oprávněn 

poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence příslušných sportovních orgánů. Toto oprávnění 

vyplývá z technickoorganizačních důvodů (evidence členské základny, identifikace sportovce při 

soutěžích apod.). Údaje je SK, k výše uvedeným účelům, oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení 

členství v SK. Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zák. 

č.101/2000 Sb. Tento souhlas může být kdykoli odvolán. 

Hrazení členských příspěvků: jednorázově ☐ na celý tréninkový rok (12 měsíců = září – srpen) / 

dvě splátky ☐ pololetně (2 x 6 měsíců = září – únor + březen – srpen) *.  

                                                           
1 sportovní klub 
2 úřad pro ochranu osobních údajů 
* vyberte jednu odpovídající volbu 
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Velikost oblečení člena3: 

 Druh velikosti:  _____________________ 

 Hodnota velikosti: _____________________ 

 Obvod hlavy:  _____________________ cm 

Zdravotní omezení člena4: ☐NE / ☐ ANO* - specifikujte blíže: 

_________________________________________________________________________________ 

Dosavadní dosažené stupně technické vyspělosti v karate či jiných bojových umění5:  

_________________________________________________________________________________ 

 Nezletilý člen ☐ může/☐ nemůže* chodit na trénink sám (bez doprovodu – nelze akceptovat 

u dětí mladších 10ti let!). Pro všechny nezletilé členy je nutné vyplnit přílohu 1, seznam zákonných 

zástupců, ev. dalších oprávněných osob k předání a vyzvednutí člena z tréninku SK v příloze. 

Jako podepisující prohlašuji, že jsem se důkladně seznámil/a s podmínkami stanovených ve 

Cvičebním řádu SK a v případě podpisu jako zákonný zástupce jsem nezletilého přihlašovaného člena 

s tímto řádem seznámil.  

V ______________________________________ dne__. __. ____  

Jméno a příjmení podepisující se zletilé osoby, čitelně:_________________________ 

podpis:  

 

 

Pokud není podepisující osoba zletilým členem, musí přihlášku podepsat jeho zákonný zástupce 

uvedený v Příloze č. 1!

                                                           
3 uvádí se pro případné pořízení klubových dresů 
4 vždy bude doloženo lékařským potvrzením 
5 pokud ano, nutno doložit 
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Příloha č.1: 

Zákonní zástupci k jednání a ev. další oprávněné osoby také k předání a vyzvednutí nezletilého člena z tréninku SK. 

Tabulka vyplněna pro člena: _____________________________________  

Tabulku prosím vyplňte údaji dle pokynů v přihlášce člena výše. Nápověda pro hodnoty některých sloupců: 

 oslovení: pan, paní, slečna 

 adresa: pokud je identická jako u člena, pak napsat „stejná“ 

 vztah k členovi: rodič, prarodič, sourozenec, opatrovník, doprovod 

 souhlas pro e-maily: ano/ne (stejný význam jako u e-mailu člena) 

Podpis: 

oslovení Jméno Příjmení 
Adresa 

Mobil 
Vztah 

k členovi 
Email 

souhlas 

pro 

e-maily 
ulice a číslo  obec PSČ 
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