Přihláška do Klubu veslování Kondor, z.s.
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, S.K. Neumanna 840/18, IČ 43753817 ( „KV Kondor“ nebo „klub“)
__________________________________________________________________________________
1. Osobní údaje
Jméno a příjmení: ................................................... , rodné číslo: ....................................
Adresa bydliště: ...............................................................................................
Telefon : ....................................................... ...,

e-mail: ................................

Zákonný zástupce: Telefon……………………………., e-mail: ………………………………………………………
Předchozí sporty: ...............................................................................................
Plavecká zdatnost: a) zdatný (uplave více jak 50m)*)
b) středně (méně jak 50 m) *)
c) neplavec (méně jak 15 m)*)
2. Zdravotní stav 1)
Prohlašuji, že vzhledem mému zdravotnímu stavu jsem způsobilý *) provozovat veslování a netrpím
či neprodělal jsem žádná onemocnění či úrazy, které by mohly mít na tuto způsobilost vliv, zejména
pokud jde epileptické záchvaty, nemoci srdce, skolióza páteře, onemocnění ledvin, úrazy hlavy a
páteře apod.)
Sděluji, že jsem prodělal tato onemocnění či úrazy, které by mohly mít vliv na mou plnou způsobilost
provozovat veslování: ..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Vyjádření lékaře, zda celkový zdravotní stav dovoluje*)- nedovoluje*) provozovat veslování:
...............................................................................................................................................................
3. Informativní údaje 2)
Prospěch ve škole: český jazyk ................... matematika . ...................tělocvik ...................
Rodiče:
otec: výška .............................................................................................
aktivně provozované sporty ................................................................
matka: výška ..............................................................................................
aktivně provozované sporty ................................................................
4. Ostatní ujednání

Souhlasím s docházkou svého syna/dcery do KV Kondor a s jeho/její sportovní činností ve veslařském
klubu (platí pro zákonné zástupce nezletilého člena klubu).
Beru na vědomí, že sportovní veslování je fyzicky náročná disciplína a prohlašuji, že u mně*) u mého syna*)/mé dcery*) nejsou dány žádné překážky pro sportovní veslování.
Souhlasím s tím, aby KV Kondor zpracovával a evidoval mé osobní údaje* - osobní údaje mého
syna*)/mé dcery*) poskytnuté mu v souvislosti s mým*) – jeho*)/jejím*) členstvím a činností v něm.
Dále souhlasím s tím, že KV Kondor je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální
evidence příslušného sportovního svazu a v žádostech o podporu na sportovní činnosti. Toto
oprávnění vyplývá z technickoorganizačních důvodů (zejména identifikace sportovce při soutěžích
apod.). Dále souhlasím s uveřejňováním fotografií a videa se sportovní tématikou s moji osobou na
webových stránkách klubů a sociálních sítích klubu.
Údaje z této přihlášky (včetně aktualizovaných), jakož i sportovní výsledky je KV Kondor oprávněn
evidovat i po ukončení členství v klubu.
Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zák. č. 101/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Souhlasím se zněním stanov KV KONDOR, uvedených v příloze této přihlášky, a zavazuji se jimi řídit.
Potvrzuji, že jsem byl ze strany KV Kondor upozorněn na vhodnost uzavřít pojištění proti škodám
způsobeným třetím osobám, a to vzhledem k ceně sportovního materiálu a ostatních hodnot
spojených s veslováním a účastí v klubu, a s tím spojenou možnosti způsobení velkých škod.
Zavazuji se, že veškeré změny údajů uvedených v této přihlášce bez zbytečného odkladu
prokazatelně oznámím KV Kondoru a nesu odpovědnost za veškeré následky, které by v důsledku
nesplnění této povinnosti vznikly.
Datum a místo:
Podpis člena ............................................

Podpis zákonných zástupců: ......................................

*) nehodící se škrtněte
1) Údaj o zdravotním stavu slouží k zejména ochraně zdraví člena s ohledem na fyzickou
náročnost veslování a aktivit s ním spojených
2) Informativní údaje slouží zejména k případnému odhadu dispozic člena k danému sportu a
posouzení vlivu výkonu sportu na výuku nezletilého člena

