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Prihláška do OZ Red Arrows Poprad 

(lukostrelecký klub) 

Osobné údaje: 

Titul: ..................... Meno: ................................................... Priezvisko: .............................................................................. 

Adresa: Ulica, číslo: ............................................................. PSČ: ................... Mesto: ....................................................... 

Telefón: ........................................ Email: ...................................................... Dátum narodenia: ........................................ 

Telefón zák. zástupcu: .................................... Email zák. zástupcu:  ..................................                 Č. prihlášky:........... 

Zdravotný stav: 

Uveďte všetky dôležité informácie o Vašom zdravotnom stave, ktoré sú obmedzujúce a treba ich brať 

do úvahy pri tréningovom procese (cukrovka, alergia, epilepsia, srdcové ochorenia atď.) 

 

 

 

 

 

 

 

Prehlásenie: (do 18 rokov vyplní rodič alebo právny zástupca) 

Dolu podpísaný/á (vypíšte čitateľne tlačeným písmom) ........................................................................... 

priezvisko, meno, titul 

prihlasujem hore uvedeného záujemcu záväzne do OZ Red Arrows Poprad (ďalej len klub). 

Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť hore uvedených údajov a zaväzujem sa dodržiavať stanovy klubu, 

ako aj ďalšie interné predpisy, nariadenia a rozhodnutia riadiacich orgánov klubu. 

Členstvo v klube žiadam: 

stále s aktívnym súťažením (zvýhodnené členské)  

(poprosíme uviesť rodné číslo ............................... (nutné pre registráciu v SLZ)) 

len rekreačné bez aktívneho súťaženia (členské v zvýšenej sume) 
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Právom každého člena klubu je: 

• zúčastňovať sa tréningov a podľa pokynov trénera dodržiavať životosprávu a rast športovej 

výkonnosti 

• reprezentovať klub na športových podujatiach 

• mať klubovú podporu pri jeho športovom napredovaní a osobnom raste 

 

Povinnosťou každého člena klubu je: 

• počas tréningu alebo iných akcií usporiadaných športovým klubom dodržiavať pokyny trénera 

• uhrádzať dané členské príspevky 

 

Možnosti vylúčenia z klubu: 

• za opakované hrubé porušovanie disciplíny a pokynov trénera 

• za neuhradenie členských príspevkov v danom kalendárnom roku 

• rozhodnutím predsedníctva o vylúčení 

 
 

V Poprade, dňa ............................................    podpis: ................................................. 

 

Ochrana osobných údajov: 

Svojim podpisom udeľujem týmto súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške do klubu 

RAP podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 428/2002 Z. z.“) na účely registrácie v klube a registrácie športovca v SLZ. Súhlas so spracúvaním 

osobných údajov platí do jeho odvolania alebo zrušením členstva v klube. Ďalej udeľujem súhlas so 

spracúvaním a vyhotovovaním fotografických a video záznamov pre účely dokumentácie a propagácie 

činnosti klubu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. 

 

 
V Poprade, dňa ............................................    podpis: ................................................. 
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