
 

 
Tělovýchovná jednota Prostějov, z. s. Anenská 936/17, 796 01 Prostějov  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Prostějov; č. účtu: 1500104329 / 0800 
IČ: 44159919   
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OOddddííll  ppllaavváánníí  

P ř i h l á šk a  
 

Přihlašuji se / své dítě (zakroužkujte) ke členství v plaveckém oddíle Tělovýchovné jednoty Prostějov, z.s.  

v sekci: Kondiční plavání M/D Velká přípravka Malá přípravka 

 

Přihlášený: 

jméno .................................... příjmení  ...........................................................................  

bydliště  ...........................................................................................................................  

rodné číslo ...........................  / .......................  

mobil/tel.  ..............................................................................  

e-mail....................................................................................  

 

Zákonný zástupce: 

jméno .................................... příjmení  ...........................................................................  

mobil/tel.  ..............................................................................  

e-mail  ...................................................................................  

 

Rozpis hodin a příspěvků 

 
Kondiční plavání:  Út, Čt 16 – 17 hod. členské příspěvky – 3 600 Kč (1 800 Kč/pololetí) 

Velká přípravka:  Út, Čt 17 – 18 hod. členské příspěvky – 3 000 Kč (1 500 Kč/pololetí) 

Malá přípravka:  St 17 – 18 hod. členské příspěvky – 2 000 Kč (1 000 Kč/pololetí) 

 

prohlašuji, že přihlášený, je zdravotně způsobilý k plaveckému výcviku. Jsem si vědomý/á, že touto přihláškou se 

přihlášený stává členem Plaveckého oddílu TJ Prostějov, který pro své členy organizuje a zajišťuje plavecké tréninky 

a výuku v rozsahu daném rozpisem tréninkových hodin  dané sekce.  

Podpisem této přihlášky přijímám závazek zaplatit členské příspěvky, které jsou stanoveny Výborem oddílu dle rozpisu pro 

zvolenou sekci a slouží k pokrytí nákladů výuky plavání. Příspěvky jsou splatné ve dvou splátkách, vždy k poslednímu dni 

prvního měsíce aktuálního pololetí. 

Jsem si vědom, že nezaplacením příspěvků do těchto termínů pozbývá tato přihláška platnosti, členství přihlášeného 

v Plaveckém oddíle zaniká a tím ztrácí oprávnění účasti na tréninku plaveckého oddílu.  

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb.: 

Souhlasím s  tím, aby TJ Prostějov, Plavecký oddíl zpracovával a evidoval osobní údaje poskytnuté v  této přihlášce 

a opravňuji také Plavecký oddíl k poskytnutí těchto údajů do centrální evidence Českého svazu plaveckých sportů svazu 

a České unie sportu, popřípadě evidence sportovců města Prostějova a Olomouckého kraje a státních orgánů  za účelem 

 splnění technicko organizačních povinností (evidence členství, identifikace sportovce při soutěžích, hromadné pojištění 

sportovní činnosti, splnění podmínek pro čerpání dotací apod.) Tyto údaje je Plavecký oddíl oprávněn zpracovávat 

a evidovat i po skončení členství v  Plaveckém oddíle. Prohlašuji také, že jsem se seznámil/a se všemi skutečnostmi dle 

ustanovení § 11 zákona č.101/2000Sb.  Případné další informace vám poskytnou: Petr Adamec, tel: 776 661 206, e-mail: 

ada600606@seznam.cz; Ivana Matyášková, tel. 731 402 177, ivana.matyaskova@quick.cz 

 

 

 

 

V Prostějově dne ……………………………….. podpis ………………………………………….. 


