
Přihláška za člena občanského sdružení Atletika Klatovy z.s.  2019/2020 

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

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

Bydliště:………………………………………………………………………………………

Telefon (matka):…………………………	 E-mail (matka):………………………………

Telefon (otec):……………………………	 E-mail (otec):………….……………..………


Prohlášení

Dobrovolně se přihlašuji za člena občanského sdružení Atletika Klatovy z.s. 
Souhlasím se stanovami sdružení a hodlám se dle svých možností podílet na 
činnosti sdružení a spolupracovat při naplňování jeho cílů.


Podpis člena:……………………………	 Podpis zákonného zástupce:……………


……………………..……………….zde odstřihněte…………………….………………


Informace pro rodiče člena oddílu Atletika Klatovy 

Přihlášku odevzdejte nejdéle do 20.9.2019 !

Formulář zdravotní prohlídky odevzdejte do 30.9.2019!

Členské příspěvky ve výši 700,- Kč/ pololetí uhraďte převodem na účet do 
30.9.2019

	 	 Platební údaje:	 číslo účtu:  2100540986/2010  
	 	 	 	 variabilní symbol: rodné číslo člena, za kterého je příspěvek hrazen 	 	
	 	 	 	 (ve formátu bez lomítka př. 0101141234)  
	 	 	 	 poznámka pro příjemce: jméno a příjmení osoby, za kterou je 	 	 	
	 	 	 příspěvek hrazen


Všechny platební údaje jsou uvedeny na webu www.atletikaklatovy.cz v záložce členská sekce. 

Aktuální informace ohledně pátečních tréninků, kontaktů a informace o změně 
konání nebo zrušení tréninku naleznete na webových stránkách 
www.atletikaklatovy.cz v záložce tréninky nebo zadáním odkazu 


http://atletikaklatovy.cz/treninky1/patek/patecnitrenink/ 


Tyto informace se budeme snažit zveřejňovat s předstihem a nejpozději hodinu 
před tréninkem.


Pokud je možné omluvit dítě předem, dejte nám prosím vědět na telefon, nebo e-
mail.

http://www.atletikaklatovy.cz
http://www.atletikaklatovy.cz
http://atletikaklatovy.cz/treninky1/patek/patecnitrenink/


     Atletika Klatovy z.s 

Atletika Klatovy z.s., Domažlická 609, Klatovy 3 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Já, níže podepsaný(á), ______________________________________________ 

datum narození __________________ 

trvale bytem _______________________________________________________ 

beru na vědomí zpracování mých osobních údajů v souvislosti s evidencí mého členství ve spolku 
Atletika Klatovy z.s. a v souvislosti s evidencí mých sportovních výsledků, a to společnými správci, 
kterými jsou spolek Atletika Klatovy z.s., se sídlem Domažlická 609, Klatovy 3, identifikační číslo: 
22851887, spolek Český atletický svaz, IČ: 005 39 244, se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 
00 Praha 6 (dále jen „Český atletický svaz“) a České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, 
Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha, 

a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro marketingové účely Českého 
atletického svazu, včetně zasílání obchodních sdělení Českým atletickým svazem na moji e-

mailovou adresu. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a mé osobní údaje nebudou pro tento účel 
nadále zpracovávány. 

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na internetové adrese 
www.atletikaklatovy.cz, nebo mi budou poskytnuty sportovním klubem na vyžádání v textové 
podobě. Tyto informace o zpracování osobních údajů se nevztahují na zpracování osobních údajů 
prováděných samostatně sportovním klubem. 

 

Podpis: ___________________________ 

 

V _______________ dne _________________ 

 

Pro případ, že jsem nezletilý(á), podpis mého zákonného zástupce: _____________ 

 

V _______________ dne __________________ 

 

Moje e-mailová adresa: _________________________ 

http://www.atletikaklatovy.cz/

