
 

 
 

                        Přihláška do plaveckého oddílu TJ Šumperk na    
sezónu 2014/2015 

 
Jméno a příjmení dítěte: ......................................................................... 
 
Datum narození: ............................................ r.č.: ................................. 
 
Bydliště: ................................................................................................. 
 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce: .................................................. 
 
e-mail: ........................................................... tel.: ................................. 
 
který prohlašuje, že jeho dítě je schopno plaveckého tréninku v oddíle 
TJ Šumperk bez zdravotního omezení a souhlasí se zpracováním a 
evidencí osobních údajů dle platných zákonů. 
 
 
V Šumperku dne: ............................... ................................................... 
                  podpis zákonného zástupce 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Den sportovní p řípravy je pond ělí a st ředa. 
         
Oddílový p říspěvek činí 4.000,- Kč na školní rok , který lze zaplatit hotov ě ve 
dvou splátkách tj. první splátka ve výši 2.000,- K č při odevzdání p řihlášky 
10.9.2014 nebo 17.9.2014 na bazénu . Platba na druhé pololetí musí být 
uhrazena do konce února 2015, termín bude blíže up řesněn na webových 
stránkách oddílu a oddílové nást ěnce na bazénu. 
 
Při odevzdání p řihlášky je nutné dodat fotografii dít ěte, která bude použita na 
zhotovení pr ůkazky, oprav ňující vstup dít ěte na bazén v dob ě konání tréninku. 
  
Veškeré d ůležité informace   budou zve řejňovány na internetových stránkách 
oddílu www.plavanisumperk.cz  a na oddílové nást ěnce na bazénu. ŽÁDÁME O 
JEJICH PRAVIDELNÉ SLEDOVÁNÍ.  
 
Recepce na bazénu není oprávn ěna poskytovat jakékoli informace o fungování 
oddílu.  

 
 
 

Fotografie na 
průkazku 



 
PŘIHLÁŠKA DO T ĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY  
Žerotínova 55, 787 01, Šumperk   
       dne: ………….. 
 
Příjmení: …………………………......…..………….. 

Jméno: …………….....…......zdrav. poj: …………… 

Rodné číslo:…………………charakteristika: 2(nereg.) 

Bydliště:ulice/čp:…………………………………........ 

Obec:……………………......   PSČ:…………………. 

Žádám o členství v oddílu: PLAVÁNÍ  

Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 107/2000Sb. Souhlasím s tím, aby TJ 
zpracovávala 
a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností 
v TJ. Dále souhlasím s tím, že TJ je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje 
 do centrální evidence příslušného sportovního svazu. Toto oprávnění vyplývá z  
technicko organizačního důvodu(identifikace sportovce při soutěžích apod.).  
Údaje je TJ oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v TJ.  
Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení 
 § 11 zák. č. 101/2000 Sb. 

   
   Podpis člena: ………………… 
  (u osob mladších 15 let souhlas zákonných zástupců) 
 

POKUD JSTE JIŽ TUTO PŘIHLÁŠKU DO TJ  VYPL ŇOVALI, NEVYPLŇUJTE !!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


