PRIHLÁŠKA ZA ČLENA ŠTK PK
na obdobie od 01.09.2018 do 31.08.2019
Meno a priezvisko: .........................................................................................................................
Trvalé bydlisko:

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

Dátum narodenia: .........................................................................................................................
Rodné číslo:

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

Zdravotný stav (prekonané úrazy, pohybové obmedzenia, lieky, alergie, ...):
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Tréningy, o ktoré mám záujem:
a) triatlon (športová skupina 1, 2 ,3)
b) plávanie
c) atletika/kondičné tréningy
Veľkosť trička: ................................................................................................................................
Doplňujúce údaje:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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Ak je člen neplnoletý, prípadne dosiahne vek 18 rokov počas roka, prosím vyplňte tieto údaje o jeho zákonných zástupcoch:

Meno matky: .....................................................................................................................................
Telefónny kontakt – matka: ........................................................................................................
Email – matka: .................................................................................................................................

Meno otca: .........................................................................................................................................
Telefónny kontakt – otec: ............................................................................................................
Email – otec: .....................................................................................................................................
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 Športovým triatlonovým klubom Pezinok, kde
každý člen trénuje na vlastné nebezpečenstvo. 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
Športovému triatlonovému klubu Pezinok so spracovaním osobných údajov na účel prihlasovania mojej osoby (osoby môjho
dieťaťa) do STÚ, SPF, SAZ, SZC 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.
Týmto súčasne podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem súhlas
Športovému triatlonovému klubu Pezinok a ním poverených fotografov, kameramanov fotiť a/alebo filmovať člena klubu počas
tréningového procesu, pretekov, sústredení a iných aktivít usporiadaných Športovým triatlonovým klubom Pezinok. Takto získané
fotografie, filmy, videozáznamy môžu byť použité na propagačné účely klubu, môžu byť zverejnené na webovej stránke klubu, jeho
profiloch na sociálnych sieťach, v masmédiách, na vzdelávacie účely. Tento súhlas platí až do odvolania.

ZÁKLADNÝ ROČNÝ ČLENSKÝ POPLATOK – 25 €
VÝŠKA OSTATNÝCH POPLATKOV je zverejnená na www.triatlonpk.sk/cennik

.................................
dátum

....................................................................
podpis člena/zákonného zástupcu
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