
Přihláška do volejbalového oddílu TJ Jiskra Nový Bor 

pro sezónu 2019/2020 (od září 2019 do srpna 2020) 

Jméno:  Příjmení:  

Adresa bydliště sportovce: 
Rodné číslo:  

Ulice, ČP:  Obec:  

Telefon sportovce:  
E-mail 
sportovce: 

 

Jméno zákonného zástupce:  

Telefon zák. 

zástupce: 
 

E-mail zák. 

zástupce: 
 

Krátký popis případných zdravotních omezení sportovce: 

 

Prohlášení rodičů: Beru na vědomí, že zaplacený poplatek se nevrací (s výjimkou 
vážných zdravotních důvodů apod.) Prohlašuji, že jsem se seznámil/-a s formulářem 
Informace o zpracování osobních údajů…, viz bod 5. níže. Beru na vědomí, že 
TJ Jiskra Nový Bor neručí za odložené věci. V době svátků a školních prázdnin se 
zájmová činnost nekoná, pokud nebude výslovně trenéry dohodnuto jinak. Svým 
podpisem potvrzujete pravdivost vyplněných údajů a přijímáte pravidla a z nich 
vyplývající povinnosti popsané níže. 

Podpis 
zákonného 
zástupce: 

 

Zde odstřihněte a uschovejte 

1. Každý člen oddílu dostane na jednom z prvních tréninků informaci o výši členského poplatku za pololetí (lze ji 

nalézt i na oddílových webových stránkách https://jiskranovybor.cz/volejbal/). Tuto částku jste povinni 

uhradit nejpozději do 10. října 2019 pro první pololetí a do 15. února 2020 pro druhé pololetí převodem na 

oddílový transparentní účet u FIO banky (č. ú.: 2001064291/2010). Do zprávy pro příjemce platby napište 

celé jméno sportovce a jako variabilní symbol napište datum narození sportovce ve formátu 

DDMMRRRR. Pokud nebude poplatek k tomuto datu uhrazen, nebude sportovec připuštěn na následující 

tréninky, až do zaplacení poplatku. Hlavním důvodem je, že sportovec nebude pojištěn. 

Přehled pololetních příspěvků podle jednotlivých skupin (konkrétní zařazení do skupiny určí trenéři):  

Tréninková skupina Věk Pololetní platba 

Barevný minivolejbal 1. a 2. tř. 200 Kč 

Barevný minivolejbal 3. a 5. tř. 800 Kč 

ml. žáci, žákyně 2007-2008 800 Kč 

st. žákyně 2005-2006 1000 Kč 

st. žáci, kadeti  2003-2006 1000 Kč 

Kadetky a juniorky  1000 Kč 

2. Rodné číslo uvedené na přihlášce slouží jako jedinečný údaj pro registraci v systému TJ Jiskra Nový Bor a ČUS 

(Česká unie sportu). 

3. Kontaktní údaje slouží pouze pro přímé kontaktování sportovce nebo zákonného zástupce trenérem. Údaje 

nebudou nikde zveřejněny, ani předány třetím osobám. 

4. Sportovec účastnící se soutěží pořádaných Českým volejbalovým svazem (krajské a republikové soutěže) je 

povinen se podrobit lékařské prohlídce o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu podle zákona 

č. 373/2011 Sb. a prováděcí vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 391/2013 Sb. 

Formulář bude ke stažení na webových stránkách oddílu, případně u trenéra. (Součástí tohoto vyšetření je 

i klidové EKG.) Poplatek za vyšetření si hradí sportovec. 

5. Nedílnou součástí přihlášky je formulář Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se 

zpracováním osobních údajů (GDPR), který si pečlivě přečtěte, podepište a vraťte společně s vyplněnou 

přihláškou. 

6. Kontakty na volejbalové trenéry naleznete na našich webových stránkách https://jiskranovybor.cz/volejbal/ 

 

https://jiskranovybor.cz/volejbal/
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