Členská přihláška
Badminton Aréna Skalka z.s. (dále jen „BAS“)
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………
Rodné číslo: …………..…………..…………../…………..…………..
Bydliště: …..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………………………………………………………………
Poznámky (alergie, zdravotní stav apod.): …………..……………………………………………………………………………….
Telefon: …………..…………..…………..………..
Mám zájem účastnit se programu:

Mail: …………..…………..………………………………………………..

Letní příměstský tábor 2022

Herní úroveň
Začátečník

Mírně pokročilý

Pokročilý

Preferovaný týden:
Jako Řádný člen jsem si vědom, že:
• mám zájem účastnit se za zvýhodněné ceny sportovních aktivit spolku Badminton Aréna Skalka z.s.
• hlavní náplní BAS je zejména organizace sportovních aktivit se zaměřením na badminton a podpora sportu
mládeže
• členství v BAS mne nezavazuje k povinné účasti na žádné z akcí BAS
• mám povinnost platit roční členský příspěvek v aktuální výši (pro kalendářní rok 2022 je stanovena výše
poplatku pro nezletilé děti na 100,- Kč)
• jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v Badminton Aréna Skalka z.s. je tento spolek
oprávněn zpracovávat mé osobní údaje, kterými jsou: jméno a příjmení, rodné číslo / datum narození,
adresa trvalého bydliště, telefon, e-mail
•

•

•

souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů v nezbytném rozsahu podle legislativy Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) GDPR, v platném znění. Dále souhlasím s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění. BAS není
oprávněn poskytovat mé osobní údaje jiným, než výhradně: do centrální evidence příslušného sportovního svazu a
současně příslušnému regionálnímu sdružení PTU (Pražská tělovýchovná unie), potažmo ČUS (Česká unie sportu)
Českému badmintonovému svazu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Praha 6 169 00 (dále jen ČBaS), Pražské tělovýchovné
unii, z.s., se sídlem Hanusova 347/16, Praha 4 140 00 (dále jen PTU), Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem
Zátopkova 100/2, Praha 6 169 00 (dále jen ČUS) a příslušným orgánům státní správy a samosprávy.
Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o všech skutečnostech dle legislativy Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Souhlasím, aby oddíl zpracovával mé fotografie a sportovní výsledky, a to za účelem jejich
prezentace (fota z prostor BAS) na webu, sociálních sítích a dalších informačních materiálech. (Bez
tohoto souhlasu Tě budeme muset zakrýt na případně publikované fotografii z našich akcí/prostor
   ).

Podpis zákonného zástupce: …………..…………..………………………………
Jméno a příjmení hůlkovým písmem: …………………………………………………………………………………..
Vztah k dítěti: ………………………………………..
Telefon: …………..…………..…………..………..

Datum:…………../…………../……………….
Mail: ………..…………..………………………………………………..

