PRIHLÁŠKA DO
VŠK FEI STU Bratislava
(Žiadateľ vyplňuje len hrubo označené polia )

Meno: ....................................................................................
Priezvisko: ....................................................................................
Adresa trvalého pobytu: .....................................................................................
Dátum narodenia: .....................................................................................
Tel. č./mobil: ....................................................................................
e-mail: ....................................................................................
výška/váha/veľkosť odevu/obuvi .............. / ............... / .............. / ...............
Prihlasujem sa dobrovoľne do VŠK FEI STU Bratislava - konkrétne si určujem športový Oddiel (*)

fitnes

florbalu

volejbalu

športového lezenia
Cena za individuálne členstvo v jednom športovom oddiele a ročný klubový poplatok boli uhradené:
bankovým prevodom na účet číslo
v hotovosti do pokladne klubu
poštovou poukážkou
oslobodený od členského
Podpis žiadateľa o členstvo: ........................................... Dňa: .................................................
Podpis zákonného zástupcu: ........................................... Dňa: .................................................
(pre členov do 15 rokov)

Žiadateľ spĺňa – nespĺňa (*) podmienky pre prijatie do klubu VŠK FEI STU
V .................................. dňa ......................... ............................................................

Stanovy VŠK FEI STU Bratislava sú k nahliadnutiu na KTV FEI STU alebo na internete www.elfsport.sk
VŠK FEI STU Bratislava odporúča členovi uzavretie ľubovoľného úrazového poistenie v ktorejkoľvek poisťovni.
*) začiarkni svoju voľbu výberu oddielu

VŠK FEI STU Bratislava, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, mobil: 0902 271 552, peter.miklovic@stuba.sk
Vyhlásenia člena: Podpisom tejto Prihlášky do VŠK FEI STU Bratislava (ďalej len “klub”) potvrdzujem nasledovné: 1. Žiadam o členstvo v klube v zmysle platných stanov
klubu a o vydanie členského preukazu za účelom identifikácie pri uplatňovaní výhod klubu. Vyhlasujem, že so stanovami súhlasím a zaväzujem sa ich dodržiavať. Ďalej
záväzne prehlasujem, že poznám svoj zdravotný stav a som si vedomý prípadných zdravotných rizík súvisiacich s reprezentovaním klubu.
2. Svojim podpisom v súlade so zákonom č.428/2002 Z. z. súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov OZ VŠK FEI STU Bratislava v rozsahu uvedenom v tejto
prihláške. Súhlas udeľujem na dobu trvania môjho členstva v klube. Súhlas so spracúvaním osobných údajov som oprávnený kedykoľvek odvolať písomným oznámením
doručeným do klubu. Beriem na vedomie, že v prípade odvolania súhlasu nebudem môcť ďalej využívať výhody vyplývajúce pre členov klubu.
3. Svojim podpisom zároveň súhlasím, aby OZ VŠK FEI STU poskytolo moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto prihláške tretím osobám, s ktorými spolupracuje
alebo bude spolupracovať pri napĺňaní poslania klubu a pri realizácii vernostného programu poskytovaného klubom, za účelom ich spracúvania a priameho marketingu v
súvislosti s vydaním a používaním členského preukazu a spolupráce pri realizácii vernostného programu poskytovaného klubom. Beriem na vedomie, že klub môže poveriť
spracúvaním osobných údajov za účelom personalizácie členského preukazu tretiu osobu. Súhlas v zmysle tohto odseku udeľujem na dobu trvania môjho členstva v klube.
Súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným klubu. Beriem na vedomie, že v prípade odvolania súhlasu nebudem môcť ďalej využívať
výhody vyplývajúce pre členov klubu.
4. Tento súhlas podľa bodu 2 a 3 dávam na základe dobrovoľnosti. Vyhlasujem, že som bol oboznámený so všetkými skutočnosťami podľa §10 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z.

