
 
Přihláška do SK VIKTORIE, z.s. 

 
Příjmení a jméno:_________________________________________________________________ 
 
Rodné číslo: ___________________________ Datum narození: __________________________  
 
Bydliště: _________________________________________________________________________ 
Kontakt na přihlašovaného (zákonného zástupce – uvést i jméno a příjmení):                         
__________________________________________________________________________________ 
Mobil: ___________________________________ Email: _________________________________ 
Zdravotní pojišťovna:______________________________________________________________ 
Poznámka (zdravotní potíže, omezení apod.):  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Zařazení do klubu SK VIKTORIE, z. s., u nezletilé /ho/ souhlas rodiče/ zákonného zástupce  
Žádám o zařazení do výše uvedeného klubu. Beru na vědomí, že přihlášením do klubu se stávám 
zároveň členem České unie sportu (ČUS), Českého svazu aerobiku (ČSAE – FISAF.CZ). 
Souhlasím s uvedením mého rodného čísla, bydliště a kontaktních údajů pro evidenci v klubu a 
v ČUS, FISAF.CZ. Klub, ČUS, FISAF.CZ se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými 
právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů – dále jen „zák. č. 101/2000 Sb.“) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném 
pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě 
osoby, které se údaje týkají.  
Souhlasím s možností publikovat v tisku nebo v elektronických médiích mé fotografie a 
videonahrávky, které mne zachycují v souvislosti s činností klubu. Uvedený souhlas poskytuji po 
celou dobu registrace v klubu. Byl jsem poučen o právech dle zák. č. 101/2000 Sb., zejména o svém 
právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodů.  
Byl(a) jsem seznámen(a) se všemi bezpečnostními pravidly tréninků a akcí, a to zejména s tím, že 
trénink nebo sportovní soutěž můžou být fyzicky náročné. Dále se zavazuji respektovat a 
uposlechnout všech pokynů pořadatele sportovních akcí, respektive osob pořadatelem pověřených k 
organizaci sportovních akcí a tréninků aerobiku.  
Dále beru na vědomí, že sportovní klub nebo pořadatel sportovních akcí není povinen hradit újmu ať 
již na zdraví (úraz) či majetku účastníka akce nebo tréninku, který bude jednat v rozporu s výše 
uvedeným a v rozporu s Vnitřním řádem SK VIKTORIE, z.s., se kterým jsem byl(a) seznámen(a) 
prostřednictvím internetových stránek SK: http://skviktorie.cz/o-nas/informace-o-cinnosti-klubu/ 
Beru na vědomí, že odpovědnost za člena klubu vede trenér pouze v době tréninku dle rozvrhu SK 
VIKTORIE, tudíž za období před a po tréninku za člena klubu zodpovídá rodič či zákonný zástupce.  
Beru na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání tréninku nebo sportovní akce, které dle 
jejich povahy nelze podřadit pod účast na tréninku nebo sportovní akci, jsou jeho soukromou 
záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese klub ani pořadatel žádnou 
odpovědnost.  
 
V ……………….. dne: _______________  
 
Podpis: (člen / rodič / zákonný zástupce) ______________________________ 
                                  Jméno a příjmení: 

 
Za SK VIKTORIE, z.s.                      ___________________________________ 

                                                                            Mgr. Kateřina Votočková 

                                                                       předseda statutárního orgánu 

http://skviktorie.cz/o-nas/informace-o-cinnosti-klubu/

