PŘIHLÁŠKA DO FLORBALOVÉHO KLUBU – FLORBAL CHODOV z.s.
hráč / hráčka
Příjmení, jméno: …………………………………………………………..........
Rodné číslo: …………………………………………………………………………

POVINNOSTI ČLENŮ – FLORBAL CHODOV
Touto přihláškou se člen klubu, či jeho zákonný zástupce zavazuje k řádnému plnění členských
podmínek, vyplývajících z činnosti v klubu Florbal Chodov z.s., zejména pak:
-

Odevzdání této přihlášky spolu s řádně vyplněnou evidenční kartou člena
Odevzdání řádně vyplněné přihlášky do ČFbU (pokud hráč / hráčka již není členem ČFbU)
Včasná úhrada členských příspěvků dle pokynů klubu
Odevzdat kopii karty zdravotní pojišťovny
Doložit lékařskou zprávu či potvrzení lékaře o způsobilosti k závodnímu sportu / florbalu
Vždy včas nahlásit změny kontaktních údajů na evidenční kartě
Bez závažných důvodů neabsentovat na trénincích klubu
Účastnit se jednotlivých utkání a akcí, na které je člen klubem nominován či pozván
Případné nutné absence na trénincích či jiných akcích hlásit odpovědným osobám
Podílet se na pořádání či organizaci klubových akcí
Vystupovat při všech akcích a aktivitách tak, aby člen kladně reprezentoval činnost a hodnoty
Florbal Chodov a nepoškozoval svým vystupováním dobré jméno klubu
Pravidelně sledovat klubové informační zdroje a řídit se uveřejňovanými pokyny odpovědných
osob a klubu,

Informační zdroje klubu:
-

Klubové e-maily a newsletter zasílaný členům klubu
Oficiální stránky klubu: www.florbalchodov.cz
Oficiální Facebook stránka klubu: www.facebook.com/florbalchodov
Oficiální Youtube kanál klubu: http://www.youtube.com/ChodovTV/
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
uděluji tímto FLORBAL CHODOV z.s., souhlas se zpracováním, shromažďováním, uchováváním a poskytováním
osobních údajů poskytnutých v rámci této přihlášky za účelem tištěné i elektronické evidence členů spolku a evidence
v rámci ČfBU. Současně dávám souhlas s šířením resp. zveřejňováním základních registračních údajů člena spolku
na oficiálních webových stránkách a dalších oficiálních materiálech či prezentačních kanálech FLORBAL CHODOV
z.s.. Zároveň tímto dávám souhlas pro bezplatné užívání všech obrazových či zvukových záznamů, pořízených
v době členství v FLORBAL CHODOV z.s., pro marketingové a reklamní použití FLORBAL CHODOV z.s.

…………………………………………………………..
podpis hráče / hráčky

…………………………………………………………..
podpis zákonného zástupce

Potvrzení přijetí člena Správní Radou Klubu:

…………………………………………………………..

V Praze dne ……………………

