1.FC BARRANDOV z.s.

PŘIHLÁŠKA do Fotbalového Klubu 1. FC BARRANDOV, z.s.
Příjmení, Jméno

Datum narození:

Telefon:

e-mail:

Příjmení, Jméno zákonného zástupce (u osob mladších 18 let)

Telefon:

e-mail:

Níže uváděným podpisem se přihlašuji do zájmového spolku – 1. FC BARRANDOV z.s.
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKY JSOU:
A. Žádost / Souhlas o registraci hráče FAČR
Vyplněním Žádosti / Souhlasu beru na vědomí:
1) Po schválení žádosti člena FAČR (schvaluje klub prostřednictvím elektronického systému https://is.fotbal.cz/ a uhrazením
členského poplatku FAČR – hradí klub) se stávám členem Fotbalové asociace České republiky.
Žádost o členství ve Fotbalové asociaci
https://is.fotbal.cz/clenove/registrace-clena.aspx

ČR

lze

povést

elektronicky

na

níže

uvedeném

odkazu:

2) Klub dále zajistí hráčskou registraci (musí být vyplněn výše uváděný formulář) na základě výše uvedené žádosti
prostřednictvím elektronického systému v rámci Žádosti / Souhlasu o registraci hráče FAČR (nutno elektronicky dodat
fotografii typu 4,5x3,5 cm, fotografii může pořídit Klub v rámci tréninku)
B. Potvrzení zdravotní prohlídky (dodat do 1 měsíce):
a) u dětí do 12 let – praktický lékař (viz. univerzální formulář – tábory, škola v přírodě,...)
b) u osob nad 12 let – sportovní lékař (viz. formulář)
Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových
tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví. Toto prohlášení doložím zdravotní prohlídkou do 1 měsíce od přihlášení
za člena kubu. U děti do 12 let postačuje kopie posudku (ŠVP, tábory,..).
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Zavazuji se hradit členské příspěvky stanovené klubem pro dané časové období. Členství v klubu zaniká, pokud není zaplacen
členský příspěvek v dohodnutém termínu.
OSOBNÍ ÚDAJE
Souhlasím s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, mé osobní údaje uvedené na této přihlášce a to
jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, využíval klub pro účely mé účasti v soutěžích, na základě zákona a podle řádů a předpisů
FAČR a klubu, a aby byly dále zpracovávány pro účely Pražské tělovýchovné unie, z.s.. Tento souhlas poskytuji dobrovolně na
dobu neurčitou s tím, že jej mohu kdykoliv odvolat. Zároveň souhlasím s pořizováním fotodokumentace a videa v rámci
sportovní činnosti klubu a uveřejněním na klubových webech a fotoalbech.
V ....................................., dne: .................................

Podpis hráče / zákonného zástupce (u osob mladších 18 let):
………………………………………………....................................................

1.FC BARRANDOV z.s.
Pod útesy 99/6, Hlubočepy, Praha 5, 150 02, IČO: 01641743
číslo klubu u FAČR: 1050221

