Přihláška za člena
Klubu potápěčů Pardubice, p.s.
Anenská 812, 530 02 Pardubice
Evidenční číslo
člena klubu
Jméno a příjmení ..........................................................................................................................
Datum narození ............................................ Rodné číslo ...........................................................
Zaměstnání

..................................................................................................................................

Bydliště - ulice ...................................................................... číslo .............................................
PSČ ............................. Město ......................................................................................................
Mobil: …………………………………..
Kontakt na zákonného zástupce: Jméno a příjmení:
…………………………………………………………………………
Mobil ............................................. E-mail
................................................................................................
U nezletilých dětí vyjádření rodiče (zákonného zástupce):
Prohlašuji, že já .…………………………………………….…. jsem rodičem (zákonným zástupcem)
syna/dcery……………………………………………………..., který/á s mým souhlasem podává tuto
Přihlášku o přijetí za člena Klubu potápěčů Pardubice (dále jen KP Pce) s tím, že jeho
sportovní aktivitě nebrání žádná zdravotní překážka, ani chronické onemocnění nebo jeho
léčba.
Byl(a) jste někdy členem KP Pardubice

ano v roce ............ - ne (nehodící se škrtněte)

SOUHLAS
se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., v platném znění
a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění
Souhlasím s tím, aby KP Pce zpracovával a evidoval osobní údaje poskytnuté jemu v
souvislosti s členstvím a činností v KP Pce.
Tento souhlas se výslovně vztahuje i na rodné číslo.
Dále souhlasím s tím, že KP Pce je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně
rodného čísla, do centrální evidence Svazu potápěčů České republiky. Toto oprávnění vychází
z technickoorganizačních důvodů, např. k identifikaci sportovce při soutěžích.
Osobní údaje, včetně rodného čísla, je KP Pce oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení
členství v KP Pce.
Současně souhlasím s tím, aby výsledky mé sportovní.činnosti a fotografie z této
činnosti byly zveřejněny ve výsledcích jednotlivých závodů, v kronice KP Pce, ve výročních
zprávách o činnosti, na členských schůzích a valných hromadách, na webových stránkách KP
Pce a v denním tisku.

Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11
zákona č.101/2000Sb., v platném znění.
Jednotlivé tréninkové jednotky vedou odborně vzdělaní trenéři a trenérky, kteří
rozhodují o místě konání tréninků na základě klimatických podmínek. Veškerá písemná
komunikace
s
rodiči
je
vedena
elektronicky
na
emailovou
adresu
klub.potapecu.pardubice@gmail.com. Touto cestou klub informuje o činnosti oddílu
i případných změnách v trénincích. Tréninky se nekonají v době školních prázdnin a státem
uznávaných svátků.
PROHLÁŠENÍ ODPOVĚDNOSTI
●
Odpovídám za zdravotní způsobilost svou / jako zákonný zástupce za svého syna/dcery
ke sportovní činnosti.
●
Prohlašuji, že jsem byl seznámen (a) se skutečností, se všemi podmínkami dané
sportovní činnosti, která probíhá podle pravidel „Ploutvového plavání“ a „Rychlostního
potápění“ svazu potápěčů Čr
●
Na základě zaplacených členských příspěvků jsem já /můj syn, dcera pojištěn(a) na
všech trénincích a akcích pořádaných KP Pce, nebo jichž se KP Pce účastní.
●
Prohlašuji, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou mojí osobou / jako
zákonný zástupce svého syna, dcery a to za škodu na zdraví či věcech, která vznikne
mojí osobě či osobě nezletilé nebo osobám třetím před, během či po účasti na shora
uvedené sportovní činnosti
●
Zajistím pro tréninky, případně závody základní sportovní vybavení podle pokynů
trenéra *
●
Prohlašuji, že jsem já / můj syn, dcera povinen(na) dbát všech pravidel a trenérů KP
Pce, nebo plavčíků kteří zajistí maximální bezpečnost a odborný dohled
●
Má účast / účast mého syna, dcery na akcích pořádaných KP Pce, nebo jichž se KP Pce
účastní je na vlastní nebezpečí.
●
Zajistím příchod dítěte na pravidelný trénink a po skončení tréninku jeho odchod.
Trenéři za děti a mladistvé zodpovídají pouze v průběhu tréninku (v čase vymezeném
tréninku). Na základě této přihlášky dávám svolení k případnému odchodu nezletilých
dětí z tréninku bez doprovodu jejich zákonného zástupce.
CENA
*v případě potřeby lze (na celou plaveckou sezonu 01.09. – 30.06) zapůjčit sportovní
vybavení do vlastních rukou pod zálohou á 500,- Kč. Pokud nedojde ke znehodnocení
sportovního materiálu, bude záloha navrácena. V případě znehodnocení bude záloha použita
na opravu. Každý případ bude posuzován individuálně.
Platba bazén:
Roční sazba:
5 000,- Kč vč.
Roční sazbu budu platit*: a) měsíčně 500,- Kč
* Hodící označte
b) pololetně 2 500,- Kč (září-leden, únor-červen)

Členské příspěvky:
Roční sazba děti a studující: 500,- Kč Roční sazba pracující: 800,- Kč
U nových členů placené do konce října
U stálých členů placené vždy do konce ledna nového kalendářního roku
Poplatky posílejte elektronicky na účet klubu 1202743309/0800 se zprávou pro příjemce
SPORT + JMÉNO. Kontrolní email pro kontrolu a evidenci odešlete na adresu
klub.potapecu.pardubice@gmail.com
TRÉNINKY
Rozpis týdenních tréninků bude potvrzen během září! Plánovaný rozpis tréninků:
Pondělí
17:30 – 19:00 - 50 m bazén
Úterý
18:00 – 20:00 - 25 m bazén
Středa
18:00 – 19:00 - 50 m bazén
Čtvrtek
17:00 – 18:00 - 25 m bazén
Pátek
06:00 – 07:00 - 50 m bazén
•
•
•

Začátečníci: podmínkou je účast minimálně na jedné tréninkové jednotce (úterý/čtvrtek)
Pokročilí 1 rok: podmínkou je účast minimálně na dvou tréninkových jednotkách
(úterý/čtvrtek/pátek)
Pokročilí 2 roky a déle: podmínkou je účast minimálně na třech tréninkových jednotkách V
případě plánované neúčasti na tréninku pošlete trenérovi informační sms.
V PŘÍPADĚ HRUBÉHO PORUŠENÍ PRAVIDEL MŮŽE BÝT SPORTOVEC VYLOUČEN Z KP PCE
NEBO TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ UHRAZENÝCH ČLENSKÝCH
PŘÍSPĚVKŮ NEBO PLATBY ZA BAZÉN.

V .................................... dne ............... rok

.......................................................................................
Vlastnoruční podpis (u nezletilých podpis rodičů)

SEZNAM TRVALE ZAPŮJČENÝCH SPORTOVNÍCH POTŘEB
Typ

Označení

Záloha

Datum

1) .................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................................
4) .................................................................................................................................................
5) .................................................................................................................................................
6) .................................................................................................................................................
7) .................................................................................................................................................
8) .................................................................................................................................................
9) .................................................................................................................................................
10) ...............................................................................................................................................
Celkem:
Podpis:

………………
……………...

