Žilinský klub vodákov - Žilina so sídlom na Minčolská 2,
Žilina, IČO: 36141704

Prihláška
1.

osobné údaje:
Meno a Priezvisko:..............................................................................
Adresa:
Ulica:............................................................
Popisné číslo:...............................................
Súpisné číslo:...............................................
Mesto:..........................................................
PSČ:.............................................................
Rodné číslo:............................................................
Dátum narodenia:...................................................
Miesto narodenia:...................................................
Štátna príslušnosť:..................................................
Telefonický kontakt:...............................................
Mail:........................................................................

2.
Svojím podpisom rodič dieťaťa čestne prehlasuje, že dieťa je fyzicky aj mentálne
schopné sa aktívne zúčastňovať na športových aktivitách klubu. Rodič je povinný do 30 dní
dodať klubu potvrdenie od lekára.
3.
Rodič si je vedomý toho, že dieťa na aktivitách, organizovaných klubom, nie je klubom
poistené. Poistenie dieťaťa z titulu výkonu športu si rodič zrealizuje na vlastné náklady.
4.
Svojím podpisom rodič dieťaťa, ako zákonný zástupca maloletého, týmto poskytujem
súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa článku 28 ods. 3
a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov na:

a) uverejnenie osobných údajov, t.j. meno, priezvisko môjho syna / mojej dcéry na oficiálnej
webovej stránke klubu, na internetovej stránke Facebook, na informačných materiáloch
o klube, v rozhlase, časopise a TV, kde budú uverejnené informácie o klube.
b) spracúvanie kolektívnych fotografií tried a fotografií zo športových aktivít môjho syna /
mojej dcéry na oficiálnej webovej stránke klubu, na internetovej stránke Facebook, na
informačných materiáloch o klube, v rozhlase, časopise a TV, kde budú uverejnené
informácie o klube.
c) spracovanie údajov: meno, priezvisko, kontaktné údaje a adresy, telefón, rodné číslo,
zdravotný stav v rozsahu spôsobilosti, číslo OP a pasu, fotografia a videozáznam, podpis,
mail za účelom registrácie v klube.
Tento súhlas platí až do odvolania, najdlhšie však do ukončenia členstva dieťaťa v
Žilinskom klube vodákov-Žilina. Dovtedy ho možno odvolať jedine písomne.
5.
Rodič dieťaťa ďalej nesmie zasahovať počas tréningov, sústredení a súťaží do práce
trénerov. Má právo svoje námietky a podnety predkladať VV alebo TR, ktorí sú povinný
prejednať tento v lehote 7 dní.
6.
Dieťa je povinné sa aktívne zúčastňovať tréningov, súťaží a pretekov. V prípade neúčasti
je povinný informovať o tom trénera SMS alebo mailom.
7.
Rodič dieťaťa je zodpovedný za stav športovej výbavy zapožičanej od klubu. V prípade
poškodenia alebo straty, je povinný túto škodu nahradiť. Ďaej v prípade ukončenia členstva
dieťaťa v klube, je rodič povinný túto výbavu vrátiť okamžite. V prípade nevrátenia tejto
výbavy je povinný túto škodu nahradiť.
8.
Rodič dieťaťa je povinný uhradiť členské v deň podpisu prihlášky a každé ďalšie členské
do 28.2. príslušného kalendárneho roku. Uhradené členské sa nevracia.
9.
Rodič je povinný informovať dieťa o tom, že sa má správať šetrne a zodpovedne voči
majetku klubu.
10. Rodič je povinný informovať dieťa, že sa má zdržať správania, ktoré je v rozpore
s dobrými mravmi a zásadami slušného správania, tak aby nepoškodzovalo meno klubu. Počas
členstva v klube je nulová tolerancia návykových látok.
11. Dieťa je povinné nosiť počas reprezentácie klubové oblečenie ŽKV.
12. Rodič svojím podpisom prehlasuje, že si prečítal Kódexy dieťaťa a rodiča a oboznámil
svoje dieťa o ich obsahu.
13. Rodič je povinný aktívne sa zúčastňovať a pomáhať pri činnostiach s chodom klubu
(brigády, opravy, čistenie, pomoc na pretekoch a sústredeniach, výkon rozhodcu).
V Žiline.......................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:..........................................................
Podpis zákonného zástupcu dieťaťa:................................................................

