
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KARVINÁ 
Přihláška za člena TJ Karviná 

Název oddílu : kanoistika 

 
Jméno a příjmení : …………………….…………………….. 

Datum narození : …………………………………………….     Rodné číslo : ………………..… 

Místo narození : ……………………….…….………………     Telefon : …………………..…... 

Národnost : …………………………….…….……..……….      Státní příslušnost : …………..... 

Bydliště : ……………………………….……………………     PSČ : ……………………..…… 

U nezletilých vyjádření rodičů, nebo zák. zástupce  :  

 

 Jsem si vědom/a , že se jedná o zájmově sportovní činnost a , že se dítě bude zúčastňovat pravidelně 

sportovní přípravy, soutěží a závodů pod vedením cvičitelů a trenérů. 

 

Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností 

v TJ/SK. 

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence příslušného 

sportovního svazu. Toto oprávnění vyplývá z technicko organizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.) 

Údaje je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v TJ/SK. 

Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zák.č.101/2000Sb. 

 

  Podpis rodičů : ……………..….…..……      Podpis člena : …………….…….…… 

Občan přijat za člena oddílu dne : ……………………… Podpis v.n oddílu TJ Karviná……………….. 
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