
Fotografie

Prohlášení člena, rodičů/že: 
Souhlasím s evidencí a se zpracováním výše uvedených osobních údajů dle INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLASU SE SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 
Prohlašuji, že mé dítě je na základě lékařského posouzení zdravotního stavu způsobilé absolvovat fyzickou zátěž 
fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození jeho zdraví. 
Potvrzuji, že přihlášené dítě na LFŠ 2021 v době nástupu bude mít negativní testování na COVID-19. Zároveň se 
budeme řídit vládními opatřeními  na COVID-19 v době akce. 
Částku 1 990,- Kč za LFŠ je nutné uhradit do 15. 7.  2021.  Číslo účtu: 1360101504/0600, variabilní symbol prvních 
šest čísel z RČ. Do poznámky příjmení účastníka. 
  
 
Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a budu hlásit případné změny údajů v této přihlášce.

Jméno:

Rodné číslo:

Příjmení:

Bydliště (ulice/č.p) :

Obec :

PSČ :

Rodiče

Jméno a příjmení matky / otce  :

Bydliště, je li odlišné od adresy hráče :

Telefon :

E-mail :

Text na tričko : jméno, přezdívku apod. 
  

Velikost trička:

Další údaje :

Datum: Podpis zákonného zástupce:

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ FOTBALOVOU ŠKOLU 
SPORTOVNÍHO KLUBU ZBRASLAV 

V TERMÍNU 2. 8. - 6. 8. 2021

Další údaje
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