PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA SPORTOVNÍHO KLUBU

Žádám o přijetí za člena sportovního klubu ITS Tennis Club, z.s., se sídlem Na
Střelnici 301/42, Olomouc, 779 00.

Jméno a příjmení (titul): …………….……………… Rodné číslo: …………………………,

Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………..

Ulice: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Město: .................................................................................................................................................................

Telefon: …………………………………………… ......... Email: ………………………………………………………
Zákonný zástupce

Jméno a příjmení (titul): …………….………………

Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………..

Ulice: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Město: .................................................................................................................................................................

Telefon: ………………………………. ........................... Email: ………………………………………………………

Prohlášení:
Byl jsem seznámen se stanovami, pravidly a ceníkem sportovního klubu a výkonného
výboru sportovního klubu, které jsou veřejně přístupné na www.itsjuniortenis.cz.
Prohlašuji, že budu všechny výše uvedené dokumenty dodržovat a budu plnit všechny
povinnosti řádného člena klubu.
Souhlasím s tím, aby sportovní klub zpracovával a evidoval mé osobní údaje
poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím ve sportovním klubu ITS Tennis Club, z.s..
Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že sportovní

klub je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaj, včetně rodného čísla, do centrální
evidence příslušného sportovního svazu a příslušnému regionálnímu sdružení k vedení
evidence členské základny a k identifikaci sportovce při soutěžích a turnajích. Osobní údaje,
včetně rodného čísla, je sportovní klub oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého
členství ve sportovním klubu. Souhlasím s možností publikovat v tisku nebo v elektronických
médiích mé fotografie a videonahrávky, které mne zachycují v souvislosti s činností
sportovního klubu. Uvedený souhlas poskytuji po dobu mé registrace ve sportovním klubu.
Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech podle § 11 zákona č.
101/2000 Sb., v plném znění, zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez
udání důvodů.

V Olomouci dne
………………………………………………….
Podpis člena popř. zák. zástupce

Schválil: Výkonný výbor dne ......

.................................................. ….
(podpis)

Příloha k přihlášce člena ……………………….
Podmínky a ceník – Junioři zima 2017/2018
NORMAL TEAM
(690,- trenér + 510,- kurt)
15 – 21 hod:

sólo: 1200,-

ve dvou: 600,- ve třech: 425,-

ve čtyřech: 330,-

S hlavním trenérem 1610,-

(590,- trenér + 390,- kurt)

13 – 15 hod:

sólo: 980,-

ve dvou: 490,- ve třech: 350,-

ve čtyřech: 270,-

S hlavním trenérem 1490,-

( 480,- trenér + 390,- kurt)

9 – 13 hod:

sólo: 870,-

ve dvou: 435,- ve třech: 310,-

6 – 9 hod, 21 – 23 hod / víkend: vše + 20,S hlavním trenérem 1490,-

Ceník:
•
•
•
•

Masáž
Kondice

Testování HRV
Výjezd na turnaje

320,400,- (individuál)
250,- (společná)
150,- / jeden test
2000,- / den + náklady a diety

ve čtyřech: 245,-

