
KK ZOKU, Jablonové 39, 900 54 Jablonové 

IČO: 42445680, DIČ: 2120329838 

Registrované MV SR: VVS/I-900/90-46008 

Bankové spojenie: 2000845424/8330 (Fio banka, a.s.) 

Mobil: 0904622742 e-mail: karatezoku@gmail.com          

___________________________________________________________________________ 

 

P R I H L Á Š K A    

 

 

Meno a priezvisko .........................................................  

Dátum narodenia: ..........................................................  

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

Bydlisko: ....................................................................... Tel. číslo (domov): .............................. 

Názov a adresa školy: .................................................................................................................. 

........................................................................................ Trieda: ................. ................................ 

 

RODIČIA /ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA/:   OTEC   MATKA 

Meno a priezvisko: ..................................................        ....................................................... ...... 

Dátum narodenia:   ..................................................        ............................................................. 

Tel.kontakt:            ...................................................        ............................................................. 

E-mail:              ................................................... ............................................................. 

 

Prihlasujem sa týmto za člena KK ZOKU. Beriem na vedomie Stanovy združenia a budem sa nimi 

riadiť.  

Vyhlasujem, že budem dodržiavať zásady etiky, etikety karate, zásady správneho celospoločenského 

správania, zásady vlastnej bezpečnosti i bezpečnosti ostatných členov, nebudem seba i ostatných 

vystavovať riziku ohrozenia zdravia a života, budem dodržiavať zásady zdravého spôsobu života, 

budem sa riadiť nariadeniami trénerov a funkcionárov združenia. Budem dodržiavať tréningovú 

i celospoločenskú disciplínu. Nebudem sa správať agresívne, arogantne a drzo na tréningoch, 

súťažiach, na verejnosti i v spoločnosti. Budem vždy reprezentovať seba i združenie, ako aj karate vo 

všeobecnosti. Nikdy nezneužijem svoje poznatky a získané skúsenosti na páchanie trestnej činnosti 

a som si vedomý, že získané poznatky bojového umenia môžem použiť len v prípade osobnej nutnej 

obrany alebo len v krajnej núdzi. Beriem na vedomie, že pri zistení požívania zakázaných návykových 

látok budem s okamžitou platnosťou vylúčený zo združenia. 

Budem včas plniť svoje poplatkové povinnosti voči združeniu. 

Všetko platí aj pre člena do 15 rokov, ktorého zastupujú v celom rozsahu je práv a povinností jeho 

zákonní zástupcovia. 

 

PREHLÁSENIE RODIČOV /ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU/: 

Prehlasujeme, že prihlasujeme svojho syna – dcéru do KK ZOKU. Súhlasíme, aby vykonával/a/ 

športovú, tréningovú i súťažnú činnosť. Zároveň sa zaväzujeme platiť za neho/ňu/ členské príspevky. 

 

 

 

Podpis:                   .................................................           ............................................. ............... 

    otec      matka 

 

 

 

V ................................., dňa ......................  podpis člena ........................................ 



KK ZOKU, Jablonové 39, 900 54 Jablonové 

IČO: 42445680, DIČ: 2120329838 

Registrované MV SR: VVS/I-900/90-46008 

Bankové spojenie: 2000845424/8330 (Fio banka, a.s.) 

Mobil: 0904622742 e-mail: karatezoku@gmail.com          

___________________________________________________________________________ 

 

Informovaný súhlas rodiča /zákonného zástupcu/ 

 

Meno a priezvisko dieťaťa: _______________________________________________________ 
 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: _____________________________________________ 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s účasťou svojho syna / dcéry na tréningoch, kde bude 

trénovať na vlastné nebezpečenstvo. Zároveň potvrdzujem, že som bol informovaný o organizačnom 

zabezpečení účasti svojho syna / dcéry na tréningoch.  

Ďalej svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím s vyhotovovaním a uverejňovaním fotografií na 

webovej stránke a FB stránke KK ZOKU. 

 

V..................................... dňa ................................... Podpis rodiča...................... ................ 

 

 

Súhlas dotknutej osoby/zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov 

 
V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, svojím podpisom vyjadrujem súhlas Karate klubu ZOKU 
so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v Prihláške a v priložených prílohách, 
za účelom administrácie počas doby trvania členstva. Po uplynutí tejto doby žiadam o skartovanie 
materiálov v zákonom stanovenej lehote archivácie.  
 

Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám v nevyhnutných prípadoch 
(výlučne iba: Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskému zväzu karate), a to 
na účely plnenia informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom Slovenskej republiky č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý najmä v § 28 
a nasledujúcich upravuje moje práva v oblasti ochrany mojich osobných údajov. 

 
 
V..................................... dňa ................................... Podpis člena/rodiča...................................... 
 

 

 

 

 

POTVRDENIE LEKÁRA: 

Potvrdzujem, že prihlásený /á/ ..................................................................................................... 

narodený /á/ ............................................. je po zdravotnej stránke schopný /á/ - neschopný /á/ 

absolvovať dlhodobú aktívnu tréningovú aj súťažnú športovú činnosť v karate. 

 

 

 

Dátum: ......................................  Pečiatka a podpis lekára: .......................................      

 


