
Malá kopaná Velké Meziříčí o. s.
Jana Zahradníčka 9

594 01 Velké Meziříčí
www.mkvm.cz

PŘIHLÁŠKA HRÁČE DO MKVM o.s.
Osobní údaje

Jméno

Příjmení

Ulice a číslo

Město PSČ

Datum narození Rodné číslo

E-mail Telefon

Kontakt na rodiče (pro hráče mladší 18 let)

Podpis:

Klub do kterého nastupuji

Jméno, podpis a datum podpisu

Hráč

Za Klub

Za MKVM o.s.

Já níže podepsaný čestně prohlašuji, že vyvíjím činnost v oddíle – Malé kopané Velké Meziříčí (dále jen MKVM), na vlastní nebezpečí a plně si 
zodpovídám za svůj zdravotní stav. Čestně prohlašuji, že v případě jakýchkoli zdravotních či jiných problémů souvisejících s mým zdravotním stavem při 
činnosti v tomto oddíle nevznesu vůči občanskému sdružení MKVM žádné finanční ani jiné nároky.

Svým podpisem potvrzuji, že do Malé kopané Velké Meziříčí (dále jen MKVM) vstupuji dobrovolně a bez násilných prostředků a souhlasím 
s vyhotovením registrační karty ve výše uvedeném  klubu a jsem si vědom toho, že po zřízení této karty mohu z  mateřského klubu přestoupit, popř. 
odejít na hostování, pouze se svolením prezidenta a viceprezidenta klubu, ve kterém jsem registrován nebo v  tom případě, nebudu-li jeden rok hrát 
žádné utkání, registrované pod MVKM. Stejně tak poskytuji dobrovolně své osobní údaje ke zpracování pro neziskové účely na dobu neurčitou 
občanskému sdružení MKVM. Souhlasím s  uveřejněním výše uvedených údajů v  médiích k  neziskovým účelům, spojených s  činnostmi, které 
občanské sdružení MKVM vykonává. Dále souhlasím s  tím, že MKVM je oprávněna poskytovat mé výše uvedené údaje do centrální evidence 
příslušného sportovního svazu a taktéž i ČSTV a jejímu regionálnímu sdružení . Tato oprávnění vyplívají z  organizačních důvodů. Za uveřejnění výše 
uvedených údajů nevznesu vůči MKVM žádné finanční ani jiné nároky. Výše uvedené údaje je MKVM oprávněno zpracovávat a evidovat i po ukončení 
mého členství v  tomto sdružení. Prohlašuji, že jsem byl informován o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č. 101/2000Sb. MKVM si 
vyhrazuje právo změny názvu. Svým podpisem potvrzuji správnost veškerých mnou uvedených údajů v  této přihlášce.
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