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PŘIHLÁŠKA 
Člena oddílu stolního tenisu TJ Jiskra Humpolec – mladší žáci, starší žáci, 

dorost, ženy, muži 
 
 

Příjmení                                                   
  
 

                             

Jméno                      
  
  Rodné číslo             -         

                             

Bydliště                                                    
  
 

                             

Mobil                      E-mail                           
  
 

                             
 
U hráčů mladších 18 let                        
                             

Otec                                                    
  
 

                             

Mobil                      E-mail                           
  
 

                             

Matka                                                    
 
  

                             

Mobil                      E-mail                           
  
 

                             

Jiný zákonný zástupce                                             
  
 

                             

Mobil                      E-mail                           
 
  

                          
 
 

 
 
 

1. Tréninky začínají od 1. září kalendářního roku a končí 31. května následujícího roku (sezóna je vždy podzim – jaro   
podle mistrovských soutěží). 

2. Celoroční členský příspěvek je  1200,-  Kč pro registrované hráče, starší 18 let. 1 200,-  Kč pro registrované hráče, 
mladší 18 let, 600,- Kč pro neregistrované  hráče -  nutno zaplatit v příslušných termínech. 

3. Při placení členského příspěvku bude vystaven doklad jako potvrzení o zaplacení. 
 
 
Pro hráče mladší 15 let – mladší a starší žáci – na vědomí rodičům: 
 

1. Tréninky jsou vždy podle rozpisu a instrukcí trenéra (3x týdně celkem 5,5h). 
2. Příchod vždy o 10 min. dříve  je lepší. 
3. Nutno si s sebou nosit tenisky na přezutí, sportovní úbor, švihadlo, ručník, pití, pálku na stolní tenis, čištění na pálku 

( pěnu + čistou houbičku), event. svačinu. 
4. Na tréninku se řídí pokyny trenéra a hráč je po celou dobu tréninku povinen trenéra respektovat. 
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5. V případě, že váš syn (dcera) přestane chodit na tréninky, členské příspěvky se nevrací (ani poměrná část). Stejně 
se postupuje i v případě, bude-li váš syn (dcera) pro hrubé a nevhodné chování vyloučen z oddílu. 

6. Po dobu konání tréninku odpovídá za cvičence jejich trenér. 
7. Stejně tak i při cestách na mistrovská utkání, na různé turnaje a při samotných utkáních je doprovázející trenér 

zodpovědný za jejich bezpečnost. 
8. Ostatní informace obdrží každý nový člen oddílu od trenéra, který je bude mít příslušný trénink dle rozpisu 

k dispozici. 
 

 
 
 
SOUHLAS  
se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím 
rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb. , v platném znění : 
 

Souhlasím s tím, aby oddíl, klub TJ Jiskra Humpolec (dále jen TJ) zpracovával a evidoval mé osobní 
údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na 
moje rodné číslo. 

Dále souhlasím s tím, že TJ je oprávněn 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. Souhlasím i s tím, že je TJ oprávněn zpřístupnit údaje o mě vedené v nezbytném rozsahu orgánům 
státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných 
rozpočtů. 

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství 
v TJ. 

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona 
č.101/2000Sb., v platném znění tak, jak jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů. 
 
Souhlasím – Nesouhlasím  s tím, aby na akcích souvisejících s činností TJ byla zachycována má podoba 
tak, aby podle zobrazení bylo možné určit mojí totožnost – formou fotografie, videozáznamu apod. 
Dále souhlasím s tím, aby TJ tyto záznamy používalo při prezentaci své činnosti. 

 
 
 
 
V …………………… dne ………… 
 
 
 
 
 ----------------------------------------------- 
 vlastnoruční podpis 
 (u osob mladších 15 let podpis zákonných zástupců) 
 


