
TJ KOTVA Braník
U ledáren 1557/55
147 00 Praha 4, Braník

PŘIHLÁŠKA DO TJ KOTVA BRANÍK
ČÁST A  - Osobní údaje (vyplní žadatel)
Příjmení Jméno Rodné příjmení Titul

Datum narození Rodné číslo *!) Rodinný stav Číslo občanského průkazu *)

Bydliště PSČ

Telefon byt Mobil E-mail Fax Web

Povolání (profese) – máš-li více, vypiš Adresa zaměstnavatele *) Spojení do zaměstnaní *)

Zákonný zástupce **)
Příjmení Jméno Adresa Telefon Podpis zák. zástupce

ČÁST B  - Přihláška do TJ Kotva Braník (vyplní správa TJ)

Výše uvedený žadatel žádá o přijetí do TJ Kotva Braník

Vyjádření výboru TJ:
Přijat dne Nepřijat dne Zápis VTJ číslo Podpis

ČÁST C  - Přihláška do oddílu TJ Kotva Braník (vyplní žadatel + oddíl)
Výše uvedený žadatel má zájem o členství v oddílu:
Oddíl Přijetí doporučuje (jméno a podpis) Vyjádření výboru oddílu Datum Podpis předsedy oddílu

Oddíl Přijetí doporučuje (jméno a podpis) Vyjádření výboru oddílu Datum Podpis předsedy oddílu

Oddíl Přijetí doporučuje (jméno a podpis) Vyjádření výboru oddílu Datum Podpis předsedy oddílu

ČÁST D  - Prohlášení
1) Zavazuji se plnit Stanovy TJ, povinnosti člena TJ Kotva Braník a dodržovat Domácí řád.
2) Souhlasím s tím, aby TJ zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ. Tento souhlas se

výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.
3) Dále souhlasím s tím, že TJ je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního

svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV
a k identifikaci sportovce při soutěžích.

4) Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ.
5) Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

V                                                        , dne

Podpis žadatele

Vysvětlivky:
*)  Nepovinné údaje
*!)  Rodné číslo - nepovinný údaj. Při nevyplnění tohoto údaje člen nemůže čerpat dotace na činnost, neboť jejich příděl od PTÚ je vázán na člena
 a jeho rodné číslo.
**) Zákonný zástupce - platí pouze pro žadatele mladší 18 let.

ČÁST E  - Členská evidence (vyplní správa TJ)
Rozpis poplatků zaslán/předán dne Členský průkaz číslo Vystaven dne Poznámka

Členské poplatky zaplaceny dne Předán dne Za správu TJ (podpis) Poznámka


