
 VESLAŘSKÝ KLUB SMÍCHOV /Smíchov Rowing Club/ 
 Strakonická 1135/2a 

 Praha 5 
 PSČ  150 05 

 

IČ: 26541262  Bankovní spojení: Česká obchodní banka, č.ú.: 216608533/0300 

telefon a fax: +420 (2) 257317629, e-mail: info@vksmichov.cz, vksmichov@volny.cz 

 

PŘIHLÁŠKA DO Veslařského klubu Smíchov 
 
 

Příjmení:  

 

Jméno:  

 

Datum narození: 

 

Rodné číslo:           
 

*Příjmení a jména rodičů:  

 

Bydliště: 

 

Ulice/č.p.: 
Obec: 
Region: 

  

 

PSČ:      

 

*Telefon otec:          

*Telefon matka:          

Telefon člen:          

 

*E-mail otec:  

*E-mail matka:  

E-mail člen:  

 
Potvrzuji, že: 
- chci být členem Veslařského klubu Smíchov, 
- umím plavat a uplavu minimálně 200 m, 
- zdravotní potíže mi nebrání ve sportovní činnosti, 
- jednou ročně absolvuji zdravotní prohlídku u sportovního lékaře, kterou doložím svému trenérovi, 
- budu respektovat Návštěvní řád Veslařského klubu Smíchov, 
- budu respektovat práva a povinnosti vyplývající ze Stanov Veslařského klubu Smíchov, 
- budu řádně a včas platit členské příspěvky, 
- s přihláškou přikládám 1x svojí pasovou fotografii, potřebnou na registrační průkaz. 

 

Provozované sportovní odvětví: 
Žádám o členství v oddílu: 
(u více - oborových TJ/SK) 

Veslování 

Veslařský klub Smíchov 

 
SOUHLAS: 

Se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona číslo 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím 
rodného čísla podle zákona číslo 133/2000Sb., v platném znění: 

Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým 
členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, 
že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence 
příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k 
vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní 
údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK. 
Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona číslo 
101/2000Sb., v platném znění. 
*VYPLŇTE POUZE U NEZLETILÝCH 

 
V …………………… dne …………………… 
 
 ------------------------------- 

 vlastnoruční podpis 
 (u osob mladších 18 let podpis zákonných zástupců) 

   


