
 Prihláška za člena                            
 Klubu orientačného behu Kysak
  Kysak 583, 044 81 Kysak, IČO: 50027417, DIČ: 2120182438
  email: obkysak@obkysak.info,  www.obkysak.info
  banka SLSP, a. s., IBAN: SK3009000000005108299211 

Osobné údaje:

Meno:  Priezvisko: Dátum narodenia:

Ulica, číslo: PSČ: Mesto: 

Telefón:  Email:  
                                                                                                                                                                    

Zamestnávateľ / Škola:

Názov:  Adresa: 

Zdravotný stav:
Uveďte všetky dôležité informácie o Vašom zdravotnom stave, ktoré sú obmedzujúce a treba ich brať 
do úvahy pri tréningovom procese (cukrovka, alergia, epilepsia, srdcové ochorenia atď.)

Vyhlásenie (do 18 rokov vyplní rodič alebo zákonný zástupca):

Dolu podpísaný/á (vypíšte čitateľne tlačeným písmom) 
                 priezvisko, meno, titul

záväzne prihlasujem hore uvedeného záujemcu do Klubu orientačného behu Kysak (ďalej len Klub).

Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje sú pravdivé a neboli  zamlčané žiadne skutočnosti.  Zároveň sa
zaväzujem informovať Klub o vzniknutých zmenách v súvislosti s mojou osobou. Svojím podpisom dávam súhlas
na spracovaniu  a uchovávaniu  svojich  osobných  údajov  zo  strany  občianskeho združenia  KOB Kysak,  a to  za
účelom evidencie členov Klubu, poskytovania potrebných informačných služieb svojim členom a napĺňania ďalšej
klubovej činnosti v súvislosti s poslaním Klubu. Tento súhlas poskytujem na celú dobu svojho členstva v KOB Kysak

Právom každého člena Klubu je:
 zúčastňovať sa tréningov a podľa pokynov trénera dodržiavať životosprávu a rast športovej výkonnosti,
 zúčastňovať sa na akciách usporiadaných Klubom,
 mať klubovú podporu pri jeho športovom napredovaní a osobnom raste.

Povinnosťou každého člena Klubu je:
 počas tréningu alebo iných akcií usporiadaných Klubom dodržiavať disciplínu a pokyny vedúceho,
 zúčastňovať sa súťaží, na ktoré je člen Klubu prihlásený,
 platiť členské príspevky.

Možnosť vylúčenie z Klubu:
 za opakované hrubé porušovanie disciplíny, pokynov vedúceho alebo porušenie ustanovení stanov Klubu
 za neuhradenie členských príspevkov v danom kalendárnom roku

V    dňa podpis: .......................................

VYJADRENIE SPRÁVNEJ RADY KLUBU:

Žiadosť o členstvo v Klube: .............................

Žiadateľ/ka prijatý/á dňa: ................................. 

Predseda Klubu: ...............................................

Člen správnej rady: ..........................................
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