ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU
ZA PLAVECKÝ KLUB ORCA BRATISLAVA
I. Osobné údaje
Pohlavie (muž / žena)
Titul

Dátum narodenia
Pred menom

Za menom

Meno
Priezvisko a rodné priezvisko

Priezvisko

Krajina narodenia

Rodné priezvisko

Rodné číslo

(ak iná ako SR, rodné číslo sa nevyplňuje)

Štátna príslušnosť

(ak viac, uveďte uprednostňovanú)

Adresa trvalého pobytu

Adresa na doručovanie
E-mail
Mobil / telefón

II. Kontakt na zákonných zástupcov
Zákonný zástupca (otec, matka, iný)

Meno

Priezvisko

Kontakt (e-mail, mobil)

E-mail

Mobil

Zákonný zástupca (otec, matka, iný)

Meno

Priezvisko

Kontakt (e-mail, mobil)

E-mail

Mobil

Ako žiadateľ o registráciu za Plavecký klub ORCA Bratislava:
- čestne vyhlasujem, že som bezúhonný v zmysle § 7 ods. 2 a 3 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (iba v prípade športového odborníka),
- vyhlasujem, že ako registrovaný za Plavecký klub ORCA Bratislava budem dodržiavať stanovy a predpisy Plaveckého klubu ORCA
Bratislava,
- sa zaväzujem, že budem uhrádzať mesačný príspevok na náklady športovej činnosti, ktorého výška je závislá od výkonu toho ktorého charakteru športovej činnosti, a to bezhotovostným platobným stykom na účet Plaveckého klubu ORCA Bratislava,
- sa zaväzujem, že budem uhrádzať výdaje na náklady účasti na súťažiach, tréningových sústredení/kempov, ktorých výška je závislá
od účelne vynaložených prostriedkov na zabezpečenie účasti na týchto súťažiach, tréningových sústredení/kempov, a to bezhotovostným platobným stykom na Plaveckého klubu ORCA Bratislava,
- sa zaväzujem uhrádzať ročný poplatok za registráciu (ročný registračný poplatok) vo výške 2,- EUR za kalendárny rok, a to bezhotovostným platobným stykom na účet Plaveckého klubu ORCA Bratislava
- sa zaväzujem, že zánik mojej registrácie ma nezbavuje povinnosti vyrovnať moje finančné alebo iné záväzky voči Plaveckému
klubu ORCA Bratislava
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Podpisom potvrdzujem, že poznám môj zdravotný stav (event. zdravotný stav môjho syna - dcéry), ktorý mi (event. môjmu synovi
- dcére) nebráni vykonávať športovú prípravu so zameraním na plavecké športy a zúčastňovať sa športových súťaží v plaveckých
športoch. Som si vedomý, že výlučne sám zodpovedám za môj zdravotný stav (event. zdravotný stav môjho syna - dcéry) a v prípade
akýchkoľvek pochybností o svojom zdravotnom stave (event. zdravotnom stave môjho syna - dcéry) zodpovedám za to, že zdravotný
stav bude preverený príslušným lekárom.
Ako dotknutá fyzická osoba týmto v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
poskytujem súhlas vyššie uvedenému Plaveckému klubu ORCA Bratislava, Slovenskej plaveckej federácii a Ministerstvu školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky so spracovaním mojich osobných údajov na účel prihlasovania mojej osoby na súťaže
doma i v zahraničí, a to všetko v rozsahu podľa § 79 a nasl. zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento súhlas so spracovaním a zverejnením svojich osobných údajov udeľujem na dobu neurčitú. Svojím podpisom potvrdzujem,
že som bola/ bol poučený o svojich právach pri spracovaní osobných údajov, a že svoje osobné údaje, ktoré som poskytla/poskytol
sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné. Týmto súčasne podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem súhlas Plaveckému klubu ORCA Bratislava ňou zamestnaných/
poverených fotografov/kameramanov fotiť a/alebo filmovať. Takto získané fotografie, filmy a videozáznamy môžu byť použité len na
nasledovný účel: zverejnenie na webovej stránke Plaveckého klubu ORCA Bratislava a jej profiloch na sociálnych sieťach, v masmédiách, na tvorbu publikácií a na vzdelávacie účely, ktoré môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené len na printové médiá, rozhlas , televízia,
profilové bulletiny a karty, plagáty, ktoré sú verejne šírené a publikované formou informačných bulletinov, tlačových správ, prospektov,
brožúr, plagátov, webových stránok, letákov a propagačných publikácií. Tento súhlas platí až do odvolania.

dátum

podpis žiadateľa

podpis zákonného zástupcu

(u člena mladšieho ako 18 rokov)
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