PRIHLÁŠKA ČLENA Wu shu klubu Trnava 2019/2020
● Vyplní žiadateľ

foto: nie je povinné

(kolónky označené * je nutné vyplniť!):

Vyplnte paličkovým písmom!

*Meno:
*Priezvisko:
*Dátum narodenia/RČ:

|

*Trvalé bydlisko:
*mobil:
*mail:

● Stav žiadateľa

(hodiace sa zaškrtnite)

Zamestnaný

vzor:

Nezamestnaný

Študent

● Vyplní Wu shu klub Trnava
Záznam vedenia Wu shu klubu Trnava Čínske bojové umenia a športy
Dátum registrácie:

Vyjadrenie vedenia klubu:

Registračné číslo:
Skupina:

PRIJATÝ
Deti od 5 do 10 rokov - cvičenie WU SHU KUNG FU ...........
Deti od 5 rokov - iné športové aktivity ...............................
Tai ji quan a zdravotné cvičenia .......................................
SAN DA a sebaobrana (čínsky box, kung fu v praxi, sebaobrana)
Cvičenie WU SHU KUNG FU mládež a dospelí cvičenci

POUČENIE

NEPRIJATÝ / VYRADENÝ

Školný príspevok sa platí mesačne a slúži na úhradu fungovania cvičebných priestorov a
príspevok pre vedenie tréningových jednotiek . Zo školného príspevku sa taktiež kupujú čistiace
prostriedky a pomôcky na zabezpečenie fungovania Centra.
Centra Školný príspevok by sa mal uhradiť
do 10. dňa plateného mesiaca (jedná sa teda o predplatné).
V cene školného príspevku je 8 tréningových jednotiek, kde cena jednej tréningovej jednotky pre
členov klubu je 2,5 €. Školný príspevok môžete uhradiť osobne na tréningu, alebo prevodom na
účet
Wu shu klubu Trnava Čínske bojové umenia a športy
Číslo účtu: 4008444720 / 7500
Členský príspevok sa platí ročne a slúži ako podporný fond jednotlivých skupín. Tieto financie
slúžia výhradne na podporu skupín a ich aktivít, počas celého roka. U detí sa prostriedky
využívajú na organizáciu akcií a nákup cvičebných pomôcok, prípadne platby štartovného na
súťažiach a organizačných poplatkov, atď. U iných skupín je to obdobne od nákupu cvičebných
pomôcok až po iné organizačné výdaje, či poplatky.
Členský príspevok prosím neplaťte na účet klubu. Spolu s členským príspevkom vypíšete klubovú
prihlášku a budete zaevidovaný ako člen Wu shu klubu Trnava.

Dôvod:

PODPIS predsedu Wushu klubu Trnava

Prehlásenie:
Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených údajov a prehlasujem, že sa cítim úplne fyzicky a
duševne zdravý. Zároveň prehlasujem, že som doteraz nikdy nebol trestne stíhaný a toto stíhanie neskončilo
právoplatným rozsudkom príslušného súdu.
Ako dotknutá fyzická osoba týmto v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
poskytujem súhlas vyššie uvedenému klubu, Wu shu klubu Trnava a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky so
spracovaním mojich osobných údajov na účel prihlasovania mojej osoby na súťaže doma i v zahraničí, ako aj na účel stanovený zákonom č.
440/2015 z. z. o športe. Tento súhlas so spracovaním a zverejnením svojich osobných údajov udeľujem na dobu neurčitú. Svojím podpisom
potvrdzujem, že som bola/bol poučený o svojich právach pri spracovaní osobných údajov, a že svoje osobné údaje, ktoré som
poskytla/poskytol sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné.

Podpis žiadateľa
( u osôb mladších ako 18 rokov podpis zákonného zástupcu ):

poznámka:

Pohybové centrum pre deti a mládež DRAČÍ BOJOVNÍK, Mozartova 10, Trnava - Wu shu klub Trnava Čínske bojové umenia a športy - www. wushutrnava.sk, www.edy.sk

