Přihláška do Florbalového klubu Horní Suchá, z. s.
se sídlem ul. Těrlická 1356/24b, Horní Suchá 735 35; IČ: 26663147; fbkhs@centrum.cz; www.florbalhs.com

jméno, příjmení____________________________________rodné číslo_______________________
telefon_______________________email_______________________________________________
adresa trvalého bydliště_____________________________________________________________
jiná kontaktní adresa 1) ______________________________________________________________
jméno, telefon a email na některého ze zákonných zástupců 2)_______________________________
________________________________________________________________________________
zdravotní problémy (alergie, léky) 3) ___________________________________________________
zdravotní pojišťovna________________________________________________________________
vyplnění všech údajů je povinné, není-li stanoveno jinak
1) vyplňte pouze, pokud se kontaktní adresa liší od adresy trvalého bydliště
2) povinně vyplní členové mladší 18 let, v tomto případě též zákonný zástupce podepisuje tuto přihlášku
3) pokud si žádných zdravotních problémů nejste vědomi – vyplňte „žádné“

Já níže podepsaný(á):
Tímto dávám, jako právně způsobilá osoba resp. její zákonný zástupce, výslovný souhlas se členstvím ve
Florbalovém klubu Horní Suchá, z. s. (dále jen „klub“) a k tomu, aby klub po dobu členství shromažďoval a používal
osobní údaje uvedené na této přihlášce (tj. zejména – jméno, RČ, bydliště) podle zák. č. 101/2000 Sb., v platném
znění (RČ na výslovný souhlas dle zákona č.133/2000 Sb., v platném znění) pro účely vytvoření registru členů a pro
účely řádného účtování dotací, k ukládání na nosiče informací, uchovávání a k jejich pozdější likvidaci. Jedná se
zejména o plnění informačních povinností vůči ČFbU, ČSTV, MŠMT, obci Horní Suchá a dalším. Osobní údaje,
včetně rodného čísla, je klub FbK Horní Suchá oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství. Dále
souhlasím se zveřejňováním jména a společných videozáznamů a fotografií mě / mého dítěte na internetových
stránkách klubu a v dalších propagačních materiálech, a to bez peněžité náhrady.
Potvrzuji, že mám, resp. můj syn/dcera má dobrý zdravotní stav a nejsem si vědom/a vážnějších zdravotních
komplikací, které by byly překážkou registrace a hry dítěte v klubu. Beru na vědomí, klub nemá pro své členy
sjednáno úrazové pojištění. Pojištění není povinné a je si jej případně nutno sjednat individuálně.
Potvrzuji, že jsem byl seznámen se skutečností, že hráči by měli každý rok ve svém zájmu na začátku sezony,
ideálně měsíc září, absolvovat příslušnou lékařskou prohlídku dle vyhlášky vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR
pod č. 391/2013 Sb. (tuto může použít i na další akce pořádané klubem, ale i jinými organizacemi, platnost 12
měsíců ).
Zároveň potvrzuji, že jsem se seznámil s posláním a stanovami klubu a důkladně jsem si pročetl Pravidla členství a
všemu uvedenému jsem porozuměl nebo mi bylo vysvětleno.
Budu-li přijat za člena klubu, zavazuji se, že budu bez výhrad respektovat a dodržovat Stanovy klubu, dále uvedená
a od této přihlášky neoddělitelná Pravidla členství vč. dalších případných změn a rozhodnutí Valné hromady resp.
Výkonného výboru klubu, se kterými budu včas seznámen. Tímto se dobrovolně přihlašuji za člena Florbalového
klubu Horní Suchá, z. s. .

V____________________dne__________________
podpis člena / zákonného zástupce:_______________________________
Rozhodnutí Výkonného výboru klubu:

přijat /

nepřijat dne_________________________________

Pravidla členství ve Florbalovém klubu Horní Suchá, z. s.
1) Práva členů klubu jsou zejména:
a) Podílet se na činnosti klubu
b) Volit orgány klubu – tj. aktivně se účastnit řádných i mimořádných valných hromad, volit předsedu oddílu, členy
Výkonného výboru i Revizní komise
c) Být volen do orgánů klubu – tj. přijmout či odmítnout nominaci do voleného orgánu klubu
d) Obracet se na orgány klubu s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření – aktivně se zajímat o chod klubu, o
strategii jeho vedení vč. plánování a to nejen po finanční stránce, navrhovat konstruktivní řešení nejen pro každodenní
činnosti
2) Člen klubu má zejména tyto povinnosti:
a) Dodržovat Stanovy klubu a tato Pravidla členství
b) Aktivně se podílet na plnění cílů klubu, a to zejména pomocí při organizaci soutěžních i nesoutěžních turnajů dle
aktuálních potřeb klubu a zodpovědným přístupem ke smluveným úkolům a jejich termínům
c) Svědomitě vykonávat funkce v orgánech klubu pokud je do nich zvolen, tj. účastnit se všech jednání daných orgánů
klubu, případně se v předstihu omluvit a pravidelně informovat daný orgán o průběhu plnění přidělených úkolů včetně
termínů
d) Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno klubu, a to zejména svým chováním na klubových akcích i
v soukromém životě, dávat svým chováním dobrý příklad mladším členům klubu, vést je nejen k vytyčeným cílům klubu
ať po stránce sportovní, tak i morální. Pokud se člen chce účastnit tréninkových jednotek / turnajů jiných klubů,
informuje o tom v předstihu příslušného trenéra.
e) Platit členské příspěvky ve výši a způsobem stanoveným Valnou hromadou klubu, tj. platit v řádném termínu roční
členské příspěvky, které jsou po celou dobu aktivní činnosti člena klubu kontinuální, tj. přerušitelné jen z velmi
závažných, zejména zdravotních důvodů, jejichž vážnost projedná a případně odsouhlasí Výkonný výbor na žádost člena.
Klub umožňuje roční členské příspěvky uhradit také v několika platbách / splátkách, v tomto případě se splátky
členských příspěvků platí vždy dopředu, tj. na měsíce nadcházející.
Členské příspěvky a varianty jejich plateb / splátek od sezóny 2015/16:
VIII. řádná Valná hromada stanovila roční členské příspěvky přípravka, elévi, starší a mladší žáci ve výši 3 600,- Kč od
kategorie dorostenci a starší jsou roční členské příspěvky 4000,-, varianty platby jsou následující:
I) 1x ročně do 20. září 3 600,- Kč, dorost a starší 4000,II) 2x ročně do 20. září a 20. ledna 1 800,- Kč, dorost a starší 2000,III) 4x ročně do 20. září, 20. listopadu, 20. ledna a 20. března 900,- Kč, dorost a starší
1000,IV) v sociální nouzi lze zažádat o výjimku na frekvenci plateb.
Platba příspěvku je prováděna bezhotovostně na účet číslo 2301138280/2010 (u FIO.CZ), při platbě příspěvků na
klubový účet prosím použijte dvě identifikační metody:
I)

Do zprávy pro příjemce napište jméno člena

Nebude-li mít člen klubu k danému datu řádně uhrazeny členské příspěvky, nemůže být za žádných
okolností připuštěn k tréninku či zápasům svého týmu!

