
CELOROČNÍ SPORTOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE DO 20 LET
PODPORA PRO ROK 2023

FORMULÁŘ ŠEKU NELZE NIJAK UPRAVOVAT ANI POZMĚŇOVAT, JINAK BUDE NEPLATNÝ

JMÉNO A PŘÍJMENÍ SPORTOVCE: ________________________________________________________________

RODNÉ ČÍSLO (uvést celé RČ): ________________________________________________________________

ADRESA TRVALÉHO POBYTU: ________________________________________________________________

TELEFONICKÝ KONTAKT (u osoby ml. 18 let zákonný zástupce):_______________________________________________________

Čestné prohlášení:
Potvrzuji, že výše uvedený sportovec byl/a v roce 2022 řádným členem sportovního klubu/oddílu/jednoty (doplňte název):

___________________________________________________________________________________

ŠEK v maximální hodnotě (zaškrtněte): □ 4 000 Kč = VÝKONNOSTNÍ SPORT

□ 2 500 Kč = ZÁJMOVÁ SPORTOVNÍ ČINNOST

POČET ŠEKŮ (zaškrtněte): 1 □ 2 □
_____________________________________________________________________________________________________________________________

VÝKONNOSTNÍ SPORT – pro zařazení do této kategorie MUSÍ sportovec splňovat VŠECHNA níže uvedená kritéria:
Sportovec této podkategorie musí být starší 8 let (rozhodný je ročník narození – sportovec dosáhne v roce 2023 věku 8 let).
§ účast na trénincích mimo školní vyučovací hodiny minimálně 3x týdně (tzn. celoroční sportování v klubu);
§ pravidelná účast na svazových soutěží v daném roce (tzn. kromě tréninků pod vedením trenérů, se pravidelně účastní oficiálních

soutěží a závodů);
§ registrace u národního sportovního svazu;
§ zaplacené příspěvky v minimální výši 500 Kč/člen/rok (sportovní sezona);

potvrzuji splnění všech výše uvedených kritérií (zaškrtněte): □
Dále sportovec MUSÍ splňovat ALESPOŇ JEDNU z následujících podmínek (zaškrtněte):
□ trvalé bydliště na území SMÚ;
□ školní docházka či studium probíhá na území SMÚ.

ZÁJMOVÁ SPORTOVNÍ ČINNOST – pro zařazení do této kategorie MUSÍ sportovec splňovat VŠECHNA níže uvedená kritéria:
Sportovec této podkategorie musí být starší 5 let (rozhodný je ročník narození – sportovec dosáhne v roce 2023 věku 5 let).
§ účast na trénincích mimo školní vyučovací hodiny minimálně 1x týdně (tzn. celoroční sportování v klubu);
§ prokazatelná účast na jedné z aktivit pořádané klubem za dané pololetí (tzn. účast na klubových či jiných závodech/turnajích,

soustředění apod.);
§ zaplacené příspěvky v minimální výši 500 Kč/člen/rok (sportovní sezona);
§ trvalé bydliště na území SMÚ.

potvrzuji splnění všech výše uvedených kritérií (zaškrtněte): □
Tento stav trval k 31. 12. 2022 a výše uvedený sportovec je dále členem uvedeného sportovního klubu/oddílu/jednoty.

Souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů:
Uděluji tímto souhlas statutárnímu městu Ústí nad Labem se sídlem Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, IČ: 000 81 531, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) zpracovávalo osobní údaje uvedeného sportovce v souvislosti s členstvím ve sportovním klubu/oddílu/jednotě pro potřeby poskytnutí dotace tomuto
klubu.

DATUM A PODPIS (u osoby ml. 18 let zákonný zástupce): __________________________________________

DATUM, RAZÍTKO A PODPIS STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE KLUBU: __________________________________________


