PŘIHLÁŠKA DO SPORTCLUB 80 CHOMUTOV, oddíl softballu
Pro nezletilé hráče / hráčky
ÚDAJE O HRÁČI / HRÁČCE

Jméno a příjmení:
Trvalé bydliště:
Přechodné bydliště :
Datum narození:
Rodné číslo:
Telefon (mobil):
E-mailová adresa:
ÚDAJE O RODIČI / RODIČÍCH1 (povinné údaje):
1 Pro

účely této přihlášky se rodičem rozumí i zákonný zástupce dítěte, který není jeho rodičem

Jméno a příjmení: otec
Telefon (mobil): otec
E-mailová adresa: otec

matka
matka
matka

Rodič tímto přihlašuje své dítě (hráče / hráčku) do klubu Sportclub 80 Chomutov, oddílu softballu
Beavers a souhlasí s vedením jeho údajů v evidenci klubu; souhlasí s případným sdělením těchto
údajů třetí osobě, která působí v oblasti tělovýchovy a sportu, a to v rozsahu nezbytném pro
realizaci úkonů souvisejících s činností klubu a jeho členstvím v příslušných sportovních
organizacích. Rodič souhlasí s registrací dítěte v České softballové asociaci. Současně rodič
podpisem této přihlášky bere na vědomí, že členství hráče (hráčky) v klubu zaniká teprve dnem
doručení písemného oznámení hráče (hráčky) nebo jeho zákonného zástupce (u nezletilých
hráčů a hráček) o odhlášení hráče z klubu.
Rodič prohlašuje, že je mu známa způsobilost zdravotního stavu dítěte pro výkon sportovní
činnosti a že souhlasí s jejím každoročním ověřováním na vlastní náklady.
Rodič dítěte mladšího 16 let se zavazuje spolu s přihláškou předložit hlavnímu trenérovi družstva
rovněž potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte pro sportovní činnost. Pro tyto účely je dostačující
potvrzení dětského a dorostového lékaře. Klub dává rodičům ke zvážení i provedení dalších
vyšetření u specializovaného sportovního lékaře.
Rodič se zavazuje sdělit písemnou formou (přílohou k přihlášce) případná další zdravotní
omezení, informace o alergiích, pravidelně užívaných lécích a další důležité informace o
zdravotním stavu dítěte.
Rodič tímto bere na vědomí, že na členy klubu se vztahuje pojištění uzavřené mezi Českým
olympijským výborem a příslušnou pojišťovnou. V případě vzniku pojistné události se klub
zavazuje poskytnout odpovídající součinnost při oznámení úrazu.
Rodič dále prohlašuje, že souhlasí se stanovami klubu a zavazuje se je dodržovat.

Rodič prohlašuje, že se seznámil s provozními řády hřiště, klubu a tělocvičen a tyto řády bude
respektovat a vést dítě k jejich dodržování.
Rodič prohlašuje, že souhlasí, že dítě po ukončení tréninku odejde samostatně. Odpovědnost
klubu a trenéra za dítě vzniká příchodem dítěte na trénink a zaniká ukončením tréninku. Časový
rozpis tréninků pro zimní a letní část přípravy vyhlašuje hlavní trenér alespoň 14 dní před
začátkem příslušné sezóny či její části.
Podpisem této přihlášky rodič rovněž uděluje klubu souhlas k dopravě hráče k zápasům,
soustředěním nebo jiným aktivitám spojeným s členstvím v klubu, a to jak osobními automobily,
ostatními dopravními prostředky nebo veřejnou hromadnou dopravou. Rodič si je vědom rizika
vzniku újmy na zdraví, smrti, či ztráty majetku při dopravě hráče a podpisem této přihlášky se
výslovně vzdává nároku na odškodnění případné újmy vzniklé na majetku hráče klubem.
Rodič bere na vědomí, že hlavní trenér může trénink zrušit i bez předchozího upozornění, popř.
je zkrátit po jeho začátku (zejména s ohledem na povětrnostní podmínky, hrozící přetrénování
apod.). V mládežnických kategoriích hlavní trenér o této změně vyrozumí rodiče zasláním emailu,
vyvěšením na www.beavers.cz či facebooku oddílu, případně zasláním sms na shora uvedené
telefonní číslo rodiče (v případě, že rodič výše uvedl více telefonních čísel, bude sms zaslána na
telefonní číslo uvedené jako první v pořadí). V dospělých kategoriích trenér není povinen rodiče
vyrozumívat.
Rodič bere na vědomí rozhodnutí klubu o výši příspěvků a jejich splatnosti pro nadcházející
sezónu a zavazuje se příspěvky řádně a včas hradit. Rodič současně bere na vědomí minimální
dresový a materiální standard předepsaný pro danou sezónu hráčům / hráčkám dané kategorie a
zavazuje se včas objednat tu část standardu, jehož pořízení realizuje klub (zejména dres a
všechny jeho předepsané součásti), a tuto řádně a včas uhradit. Tento standard, jeho rozsah,
způsob objednání a splatnost určuje klub vždy pro danou sezónu. Tyto informace sděluje vždy s
předstihem hlavní trenér týmu.
Podpisem této přihlášky rodič rovněž bere na vědomí, že při sportovních aktivitách, spojených
s členstvím v klubu, může dojít u hráče ke vzniku vážného zranění, a to i přes použití ochranných
pomůcek (výstroje). Rodič si je vědom rizika vzniku újmy na zdraví, smrti, či ztráty majetku hráče
a podpisem této přihlášky se výslovně vzdává nároku na odškodnění případné újmy vzniklé na
majetku hráče klubem.
Rodič prohlašuje, že se bude pravidelně seznamovat se seznamem zakázaných látek
Antidopingového výboru a bude jej reflektovat zejména při výběru, nákupu a aplikaci léků dítěti,
před předepsáním léku lékařem či výdejem lékem v lékárně bude lékaře či lékárníka informovat
o povinnosti dítěte dodržovat antidopingové předpisy.
V …………………. dne ………………………. ……………………………………………
podpis zákonného zástupce

Hráči a hráčky, kteří dosáhli věku 15 let, vyplní:
Hráč(ka) tímto prohlašuje, že souhlasí s členstvím v klubu, souhlasí s ustanovením stanov klubu a
zavazuje se je dodržovat.
Hráč(ka) prohlašuje, že se bude pravidelně seznamovat se seznamem zakázaných látek
Antidopingového výboru a bude jej reflektovat zejména při výběru, nákupu a aplikaci léků, před
předepsáním léku lékařem či výdajem lékem v lékárně bude lékaře či lékárníka informovat o
nutnosti dodržovat antidopingové předpisy.
V …………………. dne ………………………. ……………………………………………
Podpis hráče / hráčky starší 15 let

