
TJ Slavia Liberec, z.s., oddíl plavání
se sídlem:  Krumlovská 511, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec, IČ: 46744789
PŘIHLÁŠKA  / REGISTRAČNÍ  LÍSTEK

Závazně přihlašuji člena oddílu plavání při TJ Slavia Liberec, z.s.,

č.reg.

příjmení, jméno :

dat. nar.

R.Č.

Bydliště

email :

telefon

zdravotní omezení ANO  /   NE jaké :

U členů mladších 18-ti let.

zák. zástupce :

email :

telefon

V ………………………….. Dne ……………………………….
podpis člena

podpis zákonného zástupce (u členů mladších 18-ti let)

Členství v SlLi se řídí Stanovami TJ Slavia Liberec, z. s. Důvodem pro ukončení členství nebo vyloučení z TJ může být:
neplacení členských příspěvků, neomluvená účast na výcvikových hodinách a závodech, hrubé porušení životosprávy, porušování zákona.

Členské příspěvky se nevrací. Ukončí-li dítě plavecký výcvik předčasně z vážných zdravotních důvodů, mohou rodiče (zákonný zástupce) po 
domluvě s vedením klubu požádat o vyjímku.  

Souhlasím s tím, aby TJ Slávia Liberec, z.s. (dále SlLi) zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a 
činností v TJ Slávia Liberec . Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že TJ Slávia Liberec  je oprávněna 
poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému okresnímu 
sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní 
údaje, včetně rodného čísla, je TJ Slávia Liberec  oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ Slávia Liberec . Svůj souhlas 
mohu, po ukončení členství v TJ Slávia Liberec , kdykoliv písemně odvolat a TJ Slávia Liberec do jednoho roku údaje zlikviduje. Prohlašuji, jsem 
byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.

SlLi pořádá výuku plavání neplavců, zdokonalovací plavání, tréninky přípravky a závodních družstev. Vzhledem k systematické činnosti je žádoucí 
maximální účast dítěte na všech jemu určených výcvikových hodinách. Rodiče (zákonný zástupce) souhlasí s účastí dítěte na určených 
výcvikových hodinách a budou jej v klubové činnosti podporovat.

Vzhledem k uvedeným činnostem rodiče (zákonný zástupce) potvrzují, že dítě nemá zdravotní potíže, které by je omezovaly v účasti na akcích, a 
že jeho školní výsledky a případná další zájmová činnost neomezují jeho pravidelnou činnost v SlLi.
Rodiče (zákonný zástupce) mají odpovědnost informovat vedení SlLi včas o změnách zdravotního stavu dítěte, které by mohly vést k omezení či 
obtížím při jeho činnosti.

SlLi zodpovídá za děti pouze po dobu trvání určených výcvikových hodin.   
 V případě účasti dítěte na závodech či soustředění zodpovídá SlLi za dítě po dobu trvání akce od stanoveného odjezdu a příjezdu.


