
  FK Prešov – futsal team

Prihláška
do športového klubu FK Prešov futsal team na sezónu 2020/2021

Osobné údaje:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia: 

Adresa ulica, číslo:

Telefón:

Email:

Prehlásenie

(Ak je člen neplnoletý, prípadne dosiahne vek 18 rokov počas roka, prosím vyplňte tieto údaje o
jeho zákonných zástupcoch:)

Podpísaný/á  (vypíšte čitateľne tlačeným písmom) 

___________________________________________________priezvisko,  meno,
prihlasujem hore uvedeného záujemcu záväzne do futsalového klubu FK Prešov (ďalej
len  klub).  Svojim  podpisom  potvrdzujem  pravdivosť  hore  uvedených  údajov  a
zaväzujem sa dodržiavať stanovy klubu, ako aj ďalšie interné predpisy, nariadenia a
rozhodnutia riadiacich orgánov o.z. FK Prešov. 

Právom každého člena klubu je:
zúčastňovať sa tréningov, podľa pokynov trénera (spravidla 8 až 10 krát v mesiaci)
zúčastňovať sa akcií usporiadaných športovým klubom
zúčastňovať sa súťaží, do ktorých je nominovaný športovým klubom (zápasy sa spravidla 
hrajú cez týždeň podľa Rozpisu súťaže Slovenského futsalu na danú ligovú sezónu 

Povinnosťou  každého člena klubu je:
počas tréningu alebo iných akcií usporiadaných športovým  klubom dodržiavať disciplínu a 
pokyny trénera
zúčastňovať sa súťaží, do ktorých je člen klubu nominovaný športovým klubom
platiť členské príspevky / ak sú
neúčasť na tréningu vopred písomne, telefonicky, alebo osobne oznamovať

Vylúčenie z klubu:
za opakované hrubé porušovanie disciplíny, členského poriadku a pokynov trénera,
za neplatenie členských príspevkov / ak sú
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Podpisom potvrdzujem, že poznám svoj zdravotný stav (resp. zdravotný stav môjho dieťaťa), ktorý dovoľuje
vykonávať  všetky  pohybové  a  športové  aktivity  bez  obmedzenia.  Som  si  vedomý,  že  výlučne  sám
zodpovedám  za  svoj  zdravotný  stav  (resp.  zdravotný  stav  môjho  dieťaťa)  a  v  prípade  akýchkoľvek
pochybností  o svojom zdravotnom stave (resp.  zdravotnom stave môjho dieťaťa)  zodpovedám za to,  že
zdravotný stav bude preverený príslušným lekárom. V prípade zatajenia alebo neposkytnutia pravdivej alebo
úplnej informácie o zdravotnom stave, klub nepreberá zodpovednosť za jeho prípadné zhoršenie. Podpisom
ďalej  potvrdzujem,  že  súhlasím s  účasťou svojho dieťaťa na tréningoch a  iných akciách usporiadaných
klubom,  kde  každý  člen  trénuje  na  vlastnú  zodpovednosť.  Každý  člen  je  povinný  dodržiavať  zásady
bezpečného správania.
V zmysle zákona č.18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov
poskytujem  súhlas  Občianskemu  združeniu  FK  Prešov  so  spracovaním  osobných  údajov   na  účel
prihlasovania  mojej  osoby (osoby môjho dieťaťa)  do súťaží  organizovaných Slovenským futsalom a na
súťaže, ktoré tieto zväzy zastrešujú. Tento súhlas so spracovaním a zverejnením svojich osobných údajov
udeľujem na dobu neurčitú a potvrdzujem, že osobné údaje sú úplné, pravdivé a presné.  Hráč, rodič alebo
zákonný zástupca  môže  svoj  súhlas  so  spracovaním osobných údajov  kedykoľvek odvolať,  pričom toto
odvolanie je účinné dňom, kedy písomný prejav vôle účastníka príde na adresu o.z. FK Prešov.
Týmto súčasne podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov udeľujem súhlas o.z. FK Prešov a ním poverených fotografov, kameramanov fotiť a/alebo filmovať
člena klubu počas tréningového procesu, zápasov, sústredení a iných aktivít usporiadaných o.z. FK Prešov
ale aj na medzinárodných akciách organizovaných Slovenským futsalom, alebo zväzmi, ktoré ich zastrešujú.
Takto získané fotografie, videozáznamy môžu byť použité na propagačné účely klubu, môžu byť zverejnené
na  webovej  stránke  klubu,  jeho  profiloch  na  sociálnych  sieťach,  v  iných  médiách,  na  vzdelávacie   a
marketingové účely. Tento súhlas platí až do odvolania.

FK Prešov je  občianskym združením,  založeným podľa  príslušných ustanovení  zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.  Dátum a číslo registrácie
združenia:  12.8.2011  č.r.  VVS/1-900/90-380  35.  Základným  predmetom  činnosti  v  zmysle
stanov potvrdených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,  je združovať osoby a firmy
činné v športe -  hlavne futsal  a  rozvíjať túto športovú činnosť smerujúcu k neskoršiemu
plnohodnotnému zapojeniu mládeže do fusalového diania.

Podmienkou prihlásenia hráča do klubu je registrácia hráča do ISSF systému Slovenského
futsalu v klube FK Prešov.

Dátum

podpis hráča

resp. zákonného zástupcu
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