
      
PŘIHLÁŠKA NOVÉHO ROZHODČÍHO MKVM

Jméno Příjmení

  ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

Ulice a číslo domu Město
Městská část Kraj PSČ

  ADRESA PŘECHODNÉHO BYDLIŠTĚ (NEVYPLŇUJTE JE - LI SHODNÁ S ADRESOU TRVALÉHO BYDLIŠTĚ)

Ulice a číslo domu Město
Městská část Kraj PSČ

  NAROZENÍ

Datum narození Datum narození
Místo narození Kraj

  TELEFONNÍ KONTAKT

Telefon 1 Telefon 2

  E-MAIL

Adresa e-mailu 

  ZDRAVOTNÍ STAV

     
        Já níže podepsaný čestně prohlašuji, že vyvíjím činnost v neziskové organizaci – Malá Kopaná 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.

POTVRZENÍ

         Svým podpisem potvrzuji, že do Malá Kopaná Velké Meziříčí (dále jen MKVM) vstupuji dobrovolně a bez násilných prostředků a souhlasím s  
vyhotovením registrační karty.  Souhlasím s uveřejněním výše uvedených údajů v médiích k neziskovým účelům, spojených s činnostmi, které občanské  
sdružení  MKVM vykonává.  Dále  souhlasím se  zasíláním novinek z  oblasti  MKVM, partnerů  MKVM a informací  v  rámci  podpory  malé  kopané  a  
uvedením mé fotografie na internetu k účelům MKVM a s tím, že MKVM je oprávněn poskytovat mé výše uvedené údaje do centrální  evidence  
příslušného sportovního svazu a taktéž i ČSTV. Tato oprávnění vyplývají 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 a seznámení s interními dokumenty, které MKVM vydalo, a které  
budu dodržovat. Dokumenty jsou zveřejněny na oficiálních internetových stránkách MKVM.

DATUM PODPISU, PODPIS NOVÉHO ROZHODČÍHO A ROZHODNUTÍ O JEHO PŘIJETÍ

Datum podpisu:                                           Podpis nového rozhodčího:

Schváleno VV MKVM dne:

Podpis prezidenta MKVM:
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	  telefonní kontakt
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