
AC Moravská Slavia Brno, spolek, Vojtova 12c /1020, 639 00 Brno, IČ 48510009, bank.spojení ČSOB Brno 202876/0300

Přihláška k členství v AC Moravská Slavia Brno, spolek

Příjmení, Jméno, Titul:

Rodné číslo:    Povolání:

Adresa trvalého bydliště: Obec:               Ulice a číslo:

PSČ:             Telefon domů:

e-mailová adresa:         Mobil:

Zaměstnavatel/ škola:

Adresa zaměstnavatele/ školy: Obec:               Ulice a číslo:

PSČ:             Telefon práce:

V Brně dne:

………………………………………………………………………..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seznámen s výší a termínem pro zaplacení členského příspěvku v prvním roce členství:

Seznámen se Stanovami AC Moravská Slavia Brno, spolek:

Potvrzení o přijetí přihlášky k členství v AC Moravská Slavia Brno, spolek

Povrzuji tímto, že jsem přijal od ……………….………………………................…..… vyplněnou přihlášku k členství 
a že ji v nebližším možném termínu předám pověřenému členu výboru AC Moravská Slavia Brno, spolek ke zpracování.

V Brně dne:
…………………………………………….

podpis činovníka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum vzniku členství: ………………………. Datum zápisu do seznamu členů: ……………………………….

Vydána členská průkazka evidenční číslo (současně evidenční číslo člena): ……………………………….

Důvody odmítnutí přihlášky:

S odmítnutím seznámen dne:

V Brně dne:
…………………………………………….

podpis předsedy 

AC Moravská Slavia Brno, Vojtova 12c/1020, 639 00 Brno, IČ 48510009, bank.spojení ČSOB Brno 202876/0300. Email: mslavia@email.cz.

Po seznámení se Stanovami AC Moravská Slavia Brno, spolek a s právy a povinnostmi členů se svobodně a dobrovolně 
přihlašuji za člena AC Moravská Slavia Brno, spolek a zavazuji se dodržovat Stanovy spolku AC Moravská Slavia Brno. 
Současně souhlasím s tím, že AC Moravská Slavia Brno, spolek bude zpracovávat mé osobní údaje ve smyslu § 4 odst.1 
písm.a) zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a to pro potřeby 
evidence své členské základny, evidence členské základny České unie sportu a případně pro potřeby evidence závodníků, 
rozhodčích, činovníků či trenérů podle příslušných předpisů Českého atletického svazu (ČAS), a to až do odvolání.

Zároveň uděluji spolku AC Moravská Slavia Brno, spolek bezúplatné svolení ve smyslu § 85 odst.1 zákona č.89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, k využití mé podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových 
záznamů při prezentaci spolku a informování o činnosti spolku, a to včetně zveřejnění takových záznamů na internetových 
stránkách, nástěnkách, médiích a propagačních materiálech spolku.

Zavazuji se, že absolvuji vstupní lékařskou prohlídku podle § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb. o zdravotní 
způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Současně se zavazuji, že po dobu mé registrace v ČAS absolvuji vždy jednou za 12 
měsíců pravidelnou lékařskou prohlídku podle § 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb.

podpis uchazeče o členství nebo podpis jeho zákonného zástupce
(u uchazečů mladších 18 let)

ANO   /    NE *

ANO   /    NE *

Zájemce o členství v AC Moravská Slavia Brno, spolek vyplní tučně orámované kolonky v přihlášce, přihlášku podepíše a předá kterémukoliv činovníkovi AC 
Moravská Slavia Brno, spolek. Nejpozději při předání přihlášky musí být seznámen se Stanovami AC Moravská Slavia Brno, spolek.


	Přihláška do MS

