
 

                     PŘIHLÁŠKA DO  HC BANÍK SOKOLOV z.s. 

 
Příjmení :  

 

Jméno :  

 

Rodné číslo :           

 

Bydliště : 

 

Ulice/čp. : 

Město : 

Region : 

  

 

Karlovarský kraj                                                 PSČ :      

 

Telefon :           

 

 E-mail:          

 

provozované sportovní odvětví : 

žádám o členství v klubu : 

  

LEDNÍ HOKEJ 

HC BANÍK SOKOLOV z.s. 

 

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 HC Baník Sokolov z.s. zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté 

mu v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné 

číslo. Dále souhlasím s tím, že HC Baník Sokolov z.s. je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně 

rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu 

sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k 

identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je HC Baník Sokolov z.s. 

oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v HC Baník Sokolov z.s. 

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona 

č.101/2000Sb., v platném znění. 

                                                          

                           Základní pravidla hokejového klubu 

 

Rodiče a hráči se dobrovolně zavazují dodržovat tyto zásady : 

I. Na trénink se hráč musí dostavit minimálně 30. minut před zahájením tréninku. 

II. Na trénink je hráč povinně vybaven hokejovou výstrojí a výzbrojí.  

III. Rodiče respektují, že klub spolupracuje se Základní školou ul. Běžecká respektive B.Němcové, kde jsou 

hráči dle možností zařazováni do stejných tříd. Člen navštěvující tuto ZŠ má úlevu 500,- Kč při placení 

klubového členského příspěvku. Členský příspěvek se platí dle Řádu placení klubových příspěvků až po 

jednom měsíci působení nového člena v klubu. 

IV. Rodiče berou na vědomí Stanovy a Řád placení členských příspěvků klubu HC Baník Sokolov z.s.. 

 

V Sokolově dne:   

                                                         ----------------------------------------------------- 
                                                vlastnoruční podpis 
                                                             (u osob mladších 15 let souhlas zákonného zástupce) 


