SK BESKYD Frenštát p. R.
Na Nivách 450, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

www.fotbal-frenstat.cz

Evidenční list hráče – Přihláška ke sportovnímu členství
na sezónu od 1.7.2017 do 30.6.2018
Níže uvedený člen se tímto přihlašuje ke sportovnímu členství v SK Beskyd Frenštát p.R.
(dále jen SK) a to na celou uvedenou sezónu. Každý přihlášený člen má zejména právo podílet se
aktivně na činnosti uvedeného SK a být v něm ve své kategorii zařazen do sportovní přípravy.
Naproti tomu se člen, je-li mladší 18-ti let, tak jeho zákonný zástupce, zavazuje k řádné úhradě
části nákladů (členské příspěvky) spojených se shora uvedenou sportovní přípravou přihlášeného
člena. Členské příspěvky pro jednotlivé kategorie a jejich splatnost jsou uvedeny
v příloze, společně s potvrzením zdravotního stavu člena. Tyto údaje jsou uvedeny i na www
stránkách SK. Člen ( zák. zástupce) se zavazuje neprodleně hlásit SK veškeré změny (zejména
zdravotní stav, zdr.pojišťovna), které u něj nastanou, a to včetně ukončení členství.
Člen:
Jméno a příjmení: .................................................................. Rodné číslo: ..................................
Bydliště: .............................................................................................................................................
Zdravotní pojišťovna:

…...................................................…..

Telefon: ..........................................

Email: …........................................................ ICQ: ….......................

Skype: …..............................

Zákonný zástupce člena, je-li člen mladší 18-ti let:
Jméno a příjmení:

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

Člen, nebo je-li člen mladší 18-ti let, pak jeho níže podepsaný zákonný zástupce prohlašuje, že
uvedl pouze osobní údaje člena a souhlasí s tím, aby fotbalový klub SK Beskyd Frenštát p. R. (dále
jen SK) zpracovával a evidoval poskytnuté osobní údaje ( údaje člena i jeho zákonného zástupce,
je-li člen mladší 18-ti let ) v souvislosti s členstvím v SK. Dále souhlasí, že SK je oprávněn osobní
údaje poskytovat do centrální evidence příslušného svazu (ČUS, FAČR), popřípadě MÚ při žádostech
o dotace a to výhradně v souvislosti se sportovním členstvím. Toto oprávnění vyplývá z technickoorganizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích, žádosti o dotace apod.). Údaje je SK
oprávněn zpracovávat a evidovat i po skončení členství v SK.
Zároveň souhlasí s případným použitím pořízených fotografií a audiovizuálních záznamů při
prezentaci a propagaci činnosti SK v novinách, na internetu a podobně.
Člen, nebo je-li člen mladší 18-ti let, pak jeho níže podepsaný zákonný zástupce prohlašuje, že byl
řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení zák. č. 101/2000 Sb.
V e Frenštát p. R. dne: …...........................

….......................................................................................
Podpis člena, je-li starší 18-ti let,
jinak podpis jeho zákonného zástupce

Tento list vrátit vyplněný trenérovi dané kategorie

SK BESKYD Frenštát p. R.
Na Nivách 450, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
www.fotbal-frenstat.cz

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI HRÁČE
Číslo oddílu: 8040091

Soutěžní ročník: 2017/2018

Soutěž: …............................................

Jméno a příjmení: .................................................................. Rodné číslo: ..................................
Bydliště: .............................................................................................................................................
je zdravotně způsobilý *)

*) Zaškrtněte pouze jednu z možností

je zdravotně způsobilý s omezením …......................................................................................... *)
Hráč, nebo je-li mladší 18-ti let, pak jeho níže podepsaný zákonný zástupce prohlašuje, že na
základě lékařského posouzení zdravotního stavu je zdravotně způsobilý absolvovat fyzickou zátěž
fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.
Datum: ….........................

…..................................................................................................
Podpis hráče, je-li mladší 18-ti let,
pak podpis jeho zákonného zástupce
Tuto část vrátit vyplněnou trenérovi dané kategorie

...…..............................….............................zde odstřihněte......................................................................

Členské příspěvky
a jejich splatnost na sezónu 2017/2018
Členské příspěvky můžete uhradit jednorázově do 23.09.2016 nebo ve dvou níže uvedených splátkách. Měsíční platby
možné po dohodě s trenérem příslušné kategorie. Příspěvky uhraďte na běžný účet číslo 222685156/0300, konstantní symbol
0558, variabilní symbol: rodné číslo člena, do zprávy pro příjemce uveďte jméno člena. Specifický symbol a částky pro
příslušnou kategorii jsou uvedenyv následující tabulce:
Kategorie

Spec. symbol

Roční příspěvek

1. splátka

Splatnost do

2. splátka

Splatnost do

Benjamínci, nejmladší kategorie

1111

1 200,00 Kč

600,00 Kč

31.10. 2017

600,00 Kč

31. 1. 2018

Mladší přípravka r. 2009 a ml.

2222

2 200,00 Kč

1 100,00 Kč

31.10. 2017

1 100,00 Kč

31. 1. 2018

Starší přípravka roč. 2007-2008

3333

2 200,00 Kč

1 100,00 Kč

31.10. 2017

1 100,00 Kč

31. 1. 2018

Mladší žáci roč. nar. 2005-2006

4444

2 400,00 Kč

1 200,00 Kč

31.10. 2017

1 200,00 Kč

31. 1. 2018

Starší žáci roč. nar. 2003-2004

5555

2 400,00 Kč

1 200,00 Kč

31.10. 2017

1 200,00 Kč

31. 1. 2018

Dorost roč. narození 1999-2002

6666

2 400,00 Kč

1 200,00 Kč

31.10. 2017

1 200,00 Kč

31. 1. 2018

Kontakty na trenéry a vedoucí družstev:
Mladší přípravka Pivec Karel

+420 603 346 415

k.pivec@fotbal-frenstat.cz

Boháč Daniel

+420 602 830 949

d.bohac@fotbal-frenstat.cz

Starší přípravka

Horák David

+420 604 845 070

d.horak@fotbal-frenstat.cz

Bialek Stanislav

+420 605 115 212

s.bialek@fotbal-frenstat.cz

Mladší žáci

Mihál Jaroslav

+420 602 547 478 predseda@fotbal-frenstat.cz

Starší žáci

Sobota Petr

+420 724 115 541 p.sobota@fotbal-frenstat.cz

Dorost

Zdarsa Petr

+420 739 005 426 p.zdarsa@fotbal-frenstat.cz

Maruchnič Ivo

+420 739 366 738 i.maruchnic@fotbal-frenstat.cz

Tuto část si ponechte pro Vaši potřebu

