
 GYMNASTICKÝ KLUB  VÍTKOVICE 

  29. dubna 33, 700 30 Ostrava-Výškovice 

 IČ: 61988871, DIČ: CZ61988871, č.ú.: 240640496/0300   

                             Občanské sdružení registrované MV ČR,  č.reg.: II/s-OS/1-25450/94-R 
 _________________________________________________________ 

  tel.: 552315191, e-mail: gkvitkovice@seznam.cz, web: www.gkvitkovice.cz 

 

EVIDENČNÍ LIST ČLENA 

ŽÁDOST O ČLENSTVÍ V ODDÍLU: GK VÍTKOVICE 

PROVOZOVANÉ SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ: SPORTOVNÍ GYMNASTIKA 
 

Dítě 

Jméno: ...................................................................................................... 

 

Příjmení: ….............................................................................................. 

 

Rodné číslo: …......................................................................................... 

 

Adresa:  
Ulice / č.p.: …...................................................................................................................................... 

 

Obec: ................................................................ PSČ: …............................................................ 

 

Zdravotní omezení a problémy: .......................................................................................................... 

 

….......................................…............................................................................................................... 

 

Matka Otec 

Jméno: .............................................................. Jméno: .............................................................. 

 

Příjmení: …....................................................... Příjmení: …....................................................... 

 

E-mail: ….......................................................... E-mail: ….......................................................... 

 

Telefon: …........................................................ Telefon: …........................................................ 

 

Preferuji   telefon:     matky   -   otce e-mail:     matky   -   otce   (vždy nehodící se škrtněte)  

 
 

Podpisem registrace prohlašuji, že budu respektovat stanovy GK-Vítkovice (viz. příloha). 

SOUHLAS  
se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného 

čísla podle zákona č.133/2000Sb. ,v platném znění: 

 Souhlasím s tím, aby SK zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností v SK. Tento 

souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že SK je oprávněn 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 SK oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v SK. 

 Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění. 

 Po ukončení tréninku přebírám za své dítě plnou odpovědnost. 

 Dále prohlašuji, že dávám souhlas k použití osobních údajů pro potřeby evidence členů klubu a že fotografie pořízené sportovním 

klubem mohou být použity pro prezentaci klubu na stránkách sportovního klubu a jiných propagačních materiálech. 

 
V...........................................dne..............................  ...…................................................................... 
                      vlastnoruční podpis 
               (u osob mladších 15 let souhlas zákonného zástupce)

mailto:gkvitkovice@seznam.cz
http://www.gkvitkovice.cz/

