
 

 
 
 
 

 
 

Přihláška do KK DK – Bruslení pro náctileté 
 
 
Jméno:........................................................ Příjmení:...................................................................  
Rodné číslo:................................................................................................................................... 
Adresa:..........................................................................................................................................  
Kontaktní telefon:.......................................... Kontaktní e-mail:.....................................................  
 
Zákonný zástupce (u osob mladších 15 let):  
Jméno:........................................................ Příjmení:...................................................................  
Kontaktní telefon:.......................................... Kontaktní e-mail:.................................................  
 
Tímto jako zájemce o členství ve smyslu stanov Krasobruslařského klubu Dvůr Králové nad Labem, z.s.  
IČO: 029 04 683  (dále jen "spolek"), svobodně a dobrovolně:  
 

- žádám o přijetí do spolku   

- prohlašuji, že jsem se seznámil (a) s platnými stanovami spolku  
- prohlašuji, že jsem se seznámil (a)  s tím, že roční členský příspěvek kurzu Bruslení pro 

náctileté na sezónu 2020/2021 činí 2000 Kč a je splatný do 1.10.2020 na účet spolku vedený 
u ČS a.s. č. účtu: 3501135329/0800 (do poznámky stačí uvést Jméno, Příjmení + zkratku BpN) 

- prohlašuji, že jsem se seznámil (a) s tím, že kurz bude probíhat od 1.9.2020 do 28.2.2021  

 
Souhlasím s tím, aby spolek Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z.s. zpracovával a evidoval mé 
osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností ve spolku. Tento souhlas se výslovně 
vztahuje i na moje rodné číslo.  Dále souhlasím s tím, že spolek je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, 
včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu (Český krasobruslařský svaz). 
Souhlasím i s tím, že je spolek 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 spolek oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství ve 
spolku.   

 
Jméno:........................................................ Příjmení:...................................................................  
Kontaktní telefon:.......................................... Kontaktní e-mail:.................................................  
 
Souhlasím – Nesouhlasím (nehodící se škrtne) s tím, aby na akcích souvisejících s činností spolku byla 
zachycována má podoba tak, aby podle zobrazení bylo možné určit mojí totožnost – formou 
fotografie, videozáznamu, apod. Dále souhlasím s tím, aby spolek tyto záznamy používal při 
prezentaci své činnosti.  
 
V ................................. dne …………………………    …………………………….. 
         Podpis zájemce  
      

(u osob mladších 15-ti let podpis zákonného zástupce) 


