JEDEME V TOM SPOLEČNĚ
Záleží ti na dalším rozvoji trailů?

Staň se součástí sportovního klubu Singletrail Moravský kras!

PROČ?
Většina státních dotací na podporu
sportu stojí na členské základně,
což je pro cyklistiku v jejím amatérském a neorganizovaném pojetí,
oproti ostatním sportům, handicap.

Členská základna nám dává mandát
při jednáních s veřejnými institucemi,
majiteli pozemků a mysliveckými
sdruženími, kteří rozhodují o povolení
budovat další traily.

Možnost setkávat se s nadšenci se
stejnými zájmy a podnikat společné
aktivity.

VÝHODY
Dobrý pocit, že pomáhám dalšímu
rozvoji projektu Singletrail Moravský
kras a údržbě stávajících trailů.

Účast na každoročním společném
otevírání a uzavírání cyklistické
sezóny s dárkem pro každého.

Získám slevu 10 % na veškeré zboží
a služby na “Základně” v Jedovnicíh.

Absolvovat společné, vedené
tréninky dětí a mládeže.

Možnost organizovaně se účastnit
cyklistických závodů.

JAK?
Vyplním přihlášku na druhé straně nebo si ji stáhnu
na www.singlekras.cz .

Zaplatím roční členský příspěvek 200 Kč, děti do 18 let 100 Kč
na bankovní účet: 3889093339/0800.

Vyplněnou a podepsanou ji odevzdám na “Základně” v Jedovnicích,
nebo ji pošlu na adresu: SK Singletrail Moravský kras, Habrůvka 151,
679 05 nebo elektronicky na e-mail: info@singlekras.cz

Jako variabilní symbol uvedu svoje rodné číslo.

WWW.SINGLEKRAS.CZ

Na “Základně” v Jedovnicích si vyzvednu členskou kartičku.

PŘIHLÁŠKA

DO SPORTOVNÍHO KLUBU SINGLETRAIL MORAVSKÝ KRAS

OSOBNÍ ÚDAJE
Registrační číslo (vyplní SK): .......................................................................
Příjmení: .......................................................................................................................
Jméno: ...........................................................................................................................

SOUHLAS
se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb.,
v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona
č. 133/2000 Sb., v platném znění:
Souhlasím s tím, aby SK SINGLETRAIL MORAVSKÝ KRAS, dále jen SK
zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti
s mým členstvím a činností ve SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje
i na moje rodné číslo.

Obec: ..............................................................................................................................

Dále souhlasím s tím, že SK je oprávněn poskytovat uvedené osobní
údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného
sportovního svazu a současně příslušnému Okresnímu sdružení ČUS
a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle
směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Souhlasím i s tím,
že je SK oprávněn zpřístupnit údaje o mě vedené v nezbytném rozsahu
orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti
s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů.

PSČ: .................................................................................................................................

Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle
ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Rodné číslo: ..............................................................................................................

Ulice/čp.: ......................................................................................................................

Přečetl/a jsem a souhlasím se stanovami SK.

Telefon: +420...............................................................................................................
Email: ..............................................................................................................................

Provozované sportovní odvětví:
Outdoorové aktivity se zaměřením na terénní cyklistiku.

V ..............................................................

dne .......................................

....................................................................................................................
vlastnoruční podpis
(u osob mladších 15 let souhlas zákonných zástupců)

Singletrail Moravský kras z.s.,
Habrůvka 151, 679 05
IČ.: 26982323
+420 603 223 377

WWW.SINGLEKRAS.CZ

info@singlekras.cz
www.singlekras.cz

