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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Na základě této přihlášky vyjadřuje žadatel zájem o účast na sportovních aktivitách spolku 

DRAHANSKÝ SPORT TEAM, z. s. (dále jen „spolek“).  

Spolek prohlašuje, že uvedené osobní údaje použije výhradně pro vlastní evidenci a kontakt 

s žadatelem a neposkytne je třetím osobám. 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte do rukou určeného člena spolku nebo zašlete na 

email spolku info@drahanskysport.cz.  

 

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Já, níže podepsaný, se chci účastnit sportovních aktivit spolku jako:  

ČLEN  ZÁVODNÍK  PŘÍRAVKA    (nehodící se škrtněte) 
 
U osob mladších 18 let potvrzuje přihlášku svým podpisem i jeden zákonný zástupce. 

Příjmení a jméno:  

Datum narození:  

Adresa bydliště:  

Telefon:  

Email:  

Zákonný zástupce 

Příjmení a jméno:  Vztah:  

Telefon:  

Email:  

 
 
V ………………………………………. dne ………………….. 
 
 
 
 
 
………………………………………………….. ……………………………………………………. 
podpis žadatele    podpis zákonného zástupce 
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3. PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

  Každý zákonný zástupce nezletilého vyplněním a odesláním závazné přihlášky: 
 prohlašuje, že bere na vědomí pravidla sportovních aktivit spolku,  
 prohlašuje a výše uvedeným vlastnoručním podpisem stvrzuje, že výše uvedený nezletilý je 

zdravotně a fyzicky zcela způsobilý absolvovat sportovní aktivity a zúčastní se s plným 
vědomím zákonného zástupce a na jeho zodpovědnost, 

 zavazuje se, že nebude nárokovat vůči pořadatelům sportovních aktivit spolku jakoukoliv 
případnou zdravotní či majetkovou újmu, která by mohla závodníkovi vzniknout, 

 nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou jeho dítětem na zdraví nebo věcech, která 
vznikne jinému účastníkovi, pořadateli nebo třetím osobám před, během a po skončení 
sportovních aktivit, 

 dává spolku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění 
souhlas s použitím své e-mailové a poštovní adresy anebo telefonního čísla uvedeného v 
závazné přihlášce pro interní komunikaci se spolkem. Vyplněním a odevzdáním závazné 
přihlášky výše jmenovaný též souhlasí s fotografováním v rámci sportovních aktivit a také s 
archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v 
kronikách, tisku, na internetu. 

4. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2018 

 

Členský příspěvek = 600 Kč / rok (říjen 2017 – září 2018) 

- příspěvek hradí člen, který nevyvíjí závodní činnost a neúčastní se tréninkové přípravy 

- v rámci příspěvku člen obdrží bavlněné týmové triko 

Tréninkový příspěvek = 2000 Kč / rok (říjen 2017 – září 2018) 

- příspěvek hradí člen, který se účastní tréninkové přípravy ZÁVODNÍK/PŘÍPRAVKA 

- v rámci příspěvku je uhrazena tréninková příprava (zajištění tréninku a tréninkové vedení, 

vstup a pronájem sportovišť – bazén, tělocvična, zimní stadion) 

- v rámci příspěvku člen obdrží týmové sportovní triko 

 

Příspěvek je splatný jednorázově hotovosti nebo na účet spolku č.ú.: 2000898884/2010, var. 

symbol: rodné číslo 
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5. PRVOTNÍ OBJEDNÁVKA 

Dle poplatků za členství obdrží člen oblečení. Proveďte tedy výběr typu a velikosti dle 

katalogového listu vybavení spolku, který Vám byl zaslán spolu s přihláškou nebo si jej vyžádejte 

na emailu info@drahanskysport.cz. 

V případě, že chcete objednat některý z týmových výrobků nad rámec poplatku nebo navíc, 

uveďte celkový počet a velikost do příslušného řádku tabulky. Cena je uvedena v katalogovém 

listu. 

 

kód název Velikost a počet 

T61-DA Týmové triko pánské (bavlna)  

E6627-78 Týmové triko dámské (bavlna)  

1921-2 Sportovní triko pánské (mikrovlákno)  

1922-2 Sportovní triko dámské/dětské (mikrovlákno)  
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