
Celoroční sportování dětí a mládeže  

do 18 let 
 

Šek v hodnotě: 

 1 000  Kč - Výkonnostní sport 

 800 Kč - Zájmová sportovní činnost 
(vyplní klub) 

Čestné prohlášení: VÝKONNOSTNÍ SPORT 

Potvrzuji, že můj syn/dcera byl/a v roce 2015 řádným členem _____________________________, kde: 

a) celoročně sportuje/trénuje; 

b) zúčastnil/a se prokazatelně jedné aktivity za dané pololetí pořádané oddílem/klubem; 

c) má zaplaceny členské příspěvky v minimální výši 500,- za rok; 

dále: 

d) trvale bydlí na území Statutárního města Ústí nad Labem; 

e) dochází pravidelně na tréninky na území Statutárního města Ústí nad Labem; 

f) školní docházka či studium probíhá na území Statutárního města Ústí nad Labem 

 

a tento stav trvá k 31. 12. 2015. 

(nehodící se škrtněte) 

 

DATUM A PODPIS RODIČE:      _________________________________ 

 

DATUM A PODPIS STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE KLUBU:  _________________________________ 

Čestné prohlášení:  ZÁJMOVÁ SPORTOVNÍ ČINNOST 

Potvrzuji, že můj syn/dcera byl/a v roce 2015 řádným členem _____________________________, kde : 

a)celoročně sportuje/trénuje; 

b)trvale bydlí na území Statutárního města Ústí nad Labem; 

c) zúčastnil/a se prokazatelně jedné aktivity za dané pololetí pořádané oddílem/klubem; 

d) má zaplaceny členské příspěvky v minimální výši 500,- za rok; 

 

a tento stav trvá k 31. 12. 2015. 

 

 

DATUM A PODPIS RODIČE:      _________________________________ 

 

DATUM A PODPIS STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE KLUBU:  _________________________________ 



 

ČLENSKÁ KARTA SPORTOVCE 

____________________________ 
 

PŘÍJMENÍ:    JMÉNO:   RODNÉ ČÍSLO: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

BYDLIŠTĚ: 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

TELEFONICKÝ KONTAKT NA SPORTOVCE: ________________________________________________ 

 

JMÉNA RODIČŮ:     ________________________________________________ 

 

       ________________________________________________ 

 

TELEFONICKÝ KONTAKT NA RODIČE:  _______________________________________________ 

 

SPORTOVEC JE ČLENEM KLUBU OD ROKU : ________________________________________________ 

 

P R O H L Á Š E N Í : 

Souhlasím s tím, aby _____________________________________ zpracoval a evidoval mé osobní údaje 

poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností v __________________________________. 

Dále souhlasím s tím, že __________________________________ je oprávněn poskytovat uvedené 

osobní údaje do centrální evidence svazu a pro potřeby žádosti o dotace Statutárního města Ústí nad 

Labem. Toto oprávnění vyplývá z technickoorganizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích 

apod.). Údaje je _____________________________ oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství 

v _________________________________. 

Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení  

§ 11 zák. č. 101/2000 Sb.  

 

 

DATUM A PODPIS SPORTOVCE: ____________________________________________________ 

 

 

DATUM A PODPIS RODIČE:  ____________________________________________________ 

 

 


