Členské číslo: ..............................

Vyplňuje pouze klub!
Žádost přijata

[ ] ano
[ ] ne

Důvod : .................................................................................................................................................................
V Praze, dne ........................... za představenstvo:

....................................

.....................................

Žádost o přijetí
Příjmení :

Jméno:

Rodné číslo:

Datum narození:

Bydliště:

Telefon:

Email:

Tímto žádám o přijetí do DFC Deutscher Fußball-Club Prag.
[ ] Prohlašuji tímto, že mi nejsou známy žádné důvody, především zdravotní problémy, které by zásadně bránily mé účasti na tréninkovém a
hracím provozu.
[ ] Musí být zohledněny následující zdravotní problémy [ ] všeobecně [ ] přechodně:
(nepovinný údaj)

Roční příspěvky*

(zaškrtněte vhodnou možnost)

*na základě usnesení zakládající členské schůze

jednorázové zápisné
[
[
[
[

] dítě do 14 let
] dorostenec 14 – 18 let
] neaktivní člen
] Supporter Team (sponzorské členství)

2.700 Kč
3.500 Kč
- Kč
od 2.700 Kč

roční příspěvek
6.000 Kč
9.000 Kč
1.620 Kč
od 72.000 Kč

Svým podpisem prohlašuji, že jsem si přečetl stanovy klubu a že jim rozumím. Souhlasím s tím, aby mě ze strany DFC určení trenéři začlenili
do jimi určené tréninkové skupiny dle jejich uvážení; z organizačních či výkonnostních důvodů mě mohou přeložit do jiné tréninkové
skupiny. Program tréninků a zápasů určuje DFC. Po dobu členství v DFC musím dbát pokynů svého trenéra či cvičitele. Moje nepřítomnost
na tréninku či zápase bude ze strany rodičů předem – pokud je to možné - písemně (omluvenka, e-mail, sms) omluvena. Souhlasím s tím, že
mé osobní údaje z této žádosti a další data plynoucí z mého členství, budou ze strany DFC uložena a použita pro potřeby klubu a pro
organizační účely vůči třetím osobám (obzvláště ve vztahu ke školám, FAČR apod.)
Na členství v klubu neexistuje právní nárok, o vyhovění žádosti rozhoduje představenstvo DFC Deutscher Fußball-Club Prag.
V případě dotazů, problémů či jiných žádostí, které se týkají členství v DFC se žadatelé kdykoliv mohou s důvěrou obrátit osobně či
telefonicky na příslušného trenéra či e-mailem na jakéhokoliv člena představenstva.

Místo, datum

Podpis žadatele:

Podpis zákonného zástupce žadatele:

/
(u dětí a mladistvích do 18 let kromě
podpisu sportovce nutný podpis obou
zákonných zástupců)

