Přihláška
do Tělocvičné jednoty Sokol Pražský(dále jen SP)
Příjmení a jméno: …………………………………………………………………………….
Datum narození : …………………………………..
Bydliště : ………………………………………………….……………………………………
Telefon :……………………………….e-mail:………………….……….……………………
Přihlašuji se do oddílu : ……………………………………………………………………….
Zavazuji se řádně plnit povinnosti člena T. J. Sokol a dodržovat stanovy ČOS a absolvovat případné pravidelné zdravotní
prohlídky umožňující vykonávat sportovní činnost.
Nedílnou součástí této přihlášky je podepsaný SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ(GDPR)

Datum : ………………………..Podpis:……………………………………………………….

PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
Upozorňuji na to, že mám tato zdravotní omezení vč.alergie (za děti vyplní rodiče):
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
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SOUHLAS RODIČŮ
Souhlasím, aby můj syn – má dcera cvičil/a, sportoval/a v T. J. Sokole Pražském.
Rodiče mají přístup do cvičebních hodin jen na první hodinu svého dítěte a pak jen na případné veřejné hodiny cvičení
(netýká se oddílu R+D)-

Podpis rodičů :…………………………………………………………………………………

Jak jsem se dozvěděl(a) o SP:
-

od známého
z internetu
z novin
ve škole na náborové akci
ve škole z vyvěšeného plakátu
z loutkového představení
chodím okolo SP
z letáčku, který jsem obdržel(a) (uveďte prosím kde)
jinak (uveďte prosím, jak)
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