KLUB RÝCHLOSTNEJ KANOISTIKY
Nábrežná 954, 972 71 Nováky
IČO: 00628093, DIČ: 202 120 15 34

www.krknovaky.sk
info@krknovaky.sk

Martin Zgančík (prezident)
+421 903 527 396

PRIHLÁŠKA DO KLUBU
vyplní rodič (uchádzač):
priezvisko:

meno:

*

trvalé
bydlisko:

*

ulica:

číslo:

*

*

mesto:

PSČ:

*

*

mobil uchádzača:
1

domov:
1

mobil otca:

adresa elektronickej
pošty uchádzača:

1

číslo občianskeho
preukazu:
rodné číslo:

*

matky:

rodičov:

číslo pasu:

/

dátum narodenia:

*

2
názov
a adresa školy:

3
podpis
otca / uchádzača:

2
trieda:
(ročník)

podpis trénera:

(nesprávne škrtnite)
3

podpis matky:
Prosíme o priloženie fotografie o veľkosti
3cm x 3,5cm (ako občiansky preukaz).

podpis prezidenta
klubu:
pečiatka klubu:

Poprípade môžete fotku poslať na
info@krknovaky.sk
dátum registrácie:
vyplní tréner pri registrácii
*
1
2
3

tento údaj je potrebné vyplniť
ak uchádzač dosiahol vek 18 rokov, môže uviesť kontakt na iného príbuzného alebo priateľa (minimálne 1 kontakt)
uchádzač vyplní, len ak navštevuje základnú alebo strednú školu
ak uchádzač dosiahol vek 18 rokov, nie je potrebný podpis rodičov, uchádzač sa podpíše sám (na miesto pre podpis otca)

poznámky (zdravotné problémy, o ktorých by sme mali vedieť):

Uchádzač podaním tejto prihlášky potvrdzuje, že bude dodržiavať všetky povinnosti člena klubu,
podľa stanov klubu a zároveň potvrdzuje že bol so stanovami oboznámený. Ďalej bude dodržiavať
prevádzkový poriadok všetkých budov v areáli. Ďalej súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov
(priezvisko, meno, titul, ročník narodenia, dátum registrácie, fotka) na internetovej stránke klubu
www.krknovaky.sk.
Uchádzač podaním tejto prihlášky potvrdzuje, že bol v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poučený o pravidlách dotknutých osôb a súhlasí
so zaradením osobných údajov do informačného systému občianskeho združenia: Klub rýchlostnej
kanoistiky Nováky a športového zväzu: Slovenská kanoistika. Účel poskytnutia osobných údajov: evidencia
osôb, predzmluvný vzťah, DoVP, DoPČ, mzdová agenda. Obsah a rozsah poskytnutých osobných údajov
tvorí táto prihláška. Doba platnosti súhlasu je na dobu neurčitú.
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