PŘIHLÁŠKA DO SPORTOVNÍHO KLUBU ČERNOŠICE
Sportovní klub Černošice se formou veřejně prospěšné činnosti dlouhodobě podílí na rozvoji sportu a výchově
mládeže a vytváří podmínky pro výkonnostní růst a zdravý vývoj svých členů. Za tímto účelem provozuje sportovní
oddíly a spravuje vlastní tělovýchovná zařízení, využívá dotací a darů a vyvíjí vlastní hospodářskou činnost. Naší
hlavní prioritou je kvalitní práce s mládeží. Zvláštní pozornost věnujeme práci s nejmladšími dětmi. Nově příchozím
dětem i jejich rodičům nabízíme přátelské a pozitivně naladěné prostředí. Maximální úsilí věnujeme péči o členskou
základnu, nežijeme tedy jenom sportem – fotbalový oddíl je pro nás i komunita, kultura, zábava a odpočinek.
Dbáme, aby každý hráč byl v přípravě a docházce poctivý, rozvíjel své dovednosti, měl radost ze hry a snažil se hrát
čestně ke spoluhráčům i soupeřům.

Vznik členství ve Sportovním klubu Černošice
Přihlášku předkládají za nezletilého uchazeče jeho zákonní zástupci. Doručení podepsané přihlášky Sportovnímu
klubu Černošice je považováno za stvrzení zájmu uchazeče stát se jeho členem. O přijetí uchazeče za člena
Sportovního klubu Černošice rozhoduje výkonný výbor. Vyrozumění o rozhodnutí výkonného výboru bude zákonným
zástupcům uchazeče sděleno nebo případně zasláno.
Uchazeč:
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo:

Bydliště:
Zákonní zástupci:
Jméno:
Vztah k uchazeči:

Příjmení:
Otec

Matka

Jiný (uveďte):

Telefon:

E-mail:

Zaměstnavatel:

Profese:

Bydliště:

Jméno:
Vztah k uchazeči:

Příjmení
Otec

Matka

Jiný (uveďte):

Telefon:

E-mail:

Zaměstnavatel:

Profese:

Bydliště:

Pozn.: Vyplňte všechny zákonné zástupce uchazeče. Oranžová pole jsou povinné údaje. Bydliště zákonných zástupců
se nevyplňuje jen tehdy, pokud je shodné s bydlištěm uchazeče.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Udělujeme souhlas Sportovnímu klubu Černošice se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce. Souhlasíme
se zpracováním dalších údajů, které souvisí s členstvím našeho dítěte (uchazeče) v klubu: údaje o členské a fotbalové
registraci včetně registrace ve Fotbalové asociaci České republiky (FAČR); zařazení na soupiskách; nominace na
utkání, docházka na aktivitách klubu včetně omluvenek; záznamy o průběhu utkání, tréninků a klubových akcích;
hostování ve fotbalových klubech; platební údaje; zápůjčky; fotografie a videozáznamy z aktivit klubu.
Udělujeme souhlas Sportovnímu klubu Černošice k poskytování údajů Fotbalové asociaci České republiky (FAČR),
IČ: 00406741 v rozsahu: účast našeho dítěte (uchazeče) na soutěžních utkáních (zápis o průběhu utkání) pořádaných
FAČR a docházku na tréninky.

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a nezbytné pro řádné fungování Sportovního klubu, pro maximalizaci účasti
uchazeče na činnosti správce a na využívání možností, které uchazeči přináší členství ve sportovním klubu. V případě
neposkytnutí souhlasu se zpracováním výše uvedených osobních údajů v plném rozsahu nebo v případě úplného
anebo částečného odvolání tohoto souhlasu může správce v potřebném rozsahu omezit míru účasti uchazeče na
klubovém životě.

Práva a povinnosti člena Sportovního klubu Černošice
Práva a povinnosti členů a rovněž další praktické informace vztahující se ke členství jsou specifikovány ve stanovách
sportovního klubu. Po dobu členství uchazeče ve sportovním klubu bude sportovní klub v potřebném rozsahu
informovat zákonné zástupce uchazeče o své činnosti. Své náměty a připomínky mohou zákonní zástupci uchazeče
předkládat výkonnému výboru sportovního klubu, osobně v kanceláři oddílu nebo elektronicky na adresu
skcernosice@gmail.com.
Prohlášení zákonných zástupců uchazeče1
Zákonní zástupci uchazeče souhlasí, aby se jejich dítě (uchazeč) stalo členem Sportovního klubu Černošice.
Zákonní zástupci uchazeče se zavazují, že se seznámí se stanovami sportovního klubu.
Zákonní zástupci uchazeče i jimi zastupovaný uchazeč rovněž prohlašují, že se budou řídit pokyny trenérů a členů
statutárního orgánu, popř. též jiných funkcionářů sportovního klubu.

V _____________________________ Dne _____________________________

_____________________________
Uchazeč

_____________________________
Zákonný zástupce (otec)

_____________________________
Zákonný zástupce (matka)

Jak jste se o černošickém fotbale dozvěděli?
Z internetu

Od známých

Z tisku

Jinak (uveďte, prosím):

1

Stanovy klubu a další praktické informace jsou nepřetržitě k dispozici prostřednictvím dálkového přístupu na
internetové stránce sportovního klubu (sk-cernosice.cz) a v tištěné podobě jsou k nahlédnutí též v sídle sportovního
klubu po předchozí domluvě.

Sportovní klub Černošice, z. s.
Fügnerova 1244, 252 28 Černošice | IČO: 47005246
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 4288

