Prihláška za člena Barani – Hokejová škola Michala Handzuša, o.z.
Meno a priezvisko: __________________________________________
Dátum narodenia:

__________________________________________

Trvale bytom:

__________________________________________

(ďalej len Žiadateľ)
V prípade, že Žiadateľ nedosiahol vek 18 rokov uvedie svoje údaje aj zákonný
zástupca:
Meno a priezvisko: _________________________________________
Dátum narodenia:

_________________________________________

Trvale bytom:

_________________________________________

Tel. kontakt:

_________________________________________

E –mail:

_________________________________________

Vzťah k Žiadateľovi: _________________________________________ (napr. otec/matka/poručník)
Názov Školy/škôlky: _________________________________________

Žiadateľ má záujem stať sa členom občianskeho združenia Barani – Hokejová škola Michala
Handzuša, o.z., so sídlom Hronské predmestie 4, Banská Bystrica 974 01, IČO: 37 997 866,
zapísaná v Evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, registračné č.
VVS/1-900/90-26264 (ďalej len Združenie alebo Barani).
Žiadateľ týmto potvrdzuje, že:
a. dosiahol vek aspoň troch (3) rokov,
b. súhlasí s dodržiavaním stanov a interných predpisov Združenia,
c. sa zaväzuje riadne a včas uhrádzať členské príspevky, ktoré je povinný uhrádzať v zmysle
platných a zverejnených predpisov Združenia na bankový účet združenia zverejnený na
webstránke združenia http://www.barani.sk /v sekcii DOKUMENTY a/alebo zaslaný zo strany
Združenia svojim členom alebo žiadateľom o členstvo e-mailom.
Žiadateľ (resp. jeho zákonný zástupca) týmto potvrdzuje, že pozná svoj zdravotný stav, ktorý mu
nebráni vykonávať športovú prípravu so zameraním na hokej a ostatné športy vykonávané v rámci
prípravy na hokej (futbal, basketbal, plávanie, gymnastika, atletika, a iné kondičné alebo rekreačné
športy) a zúčastňovať sa športových tréningov a súťaží v hokeji. Žiadateľ (resp. jeho zákonný
zástupca) si je vedomý, že výlučne sám zodpovedá za svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek
pochybností o jeho zdravotnom stave zodpovedá za to, že zdravotný stav bude preverený lekárom.

Žiadateľ splnomocňuje Združenie a osoby Združením poverené poskytnúť základné ošetrenie pri
poranení alebo chorobe žiadateľa. Žiadateľ si je vedomý, že účasť na tréningu a športovej príprave
je potenciálne nebezpečná činnosť. Žiadateľ si je vedomý všetkých nebezpečenstiev spojených s
účasťou v tomto športe, vrátane pošmyknutia a následného pádu, kontaktu s ďalšími účastníkmi
tréningu, účinkami počasia, dopravy a ďalších nebezpečných podmienok spojených so športovým
tréningom. O všetkých podobných nebezpečenstvách bol žiadateľ oboznámený a súhlasí s
podmienkami tréningového procesu a športových činností.
Žiadateľ (resp. zákonný zástupca v jeho mene) sa zaväzuje k nasledovnému:
- žiadateľ sa vždy bude riadiť pokynmi trénera,
- žiadateľ bez pokynu trénera nevstúpi do tréningových priestorov,
- žiadateľ nesmie neprimerane riskovať svojím pohybom a robiť pohyby, ktoré mu v tréningovom
procese tréner zakáže,
- žiadateľ vždy upozorní trénera na zdravotné problémy (nevoľnosť, drobné poranenia a pod.),
- žiadateľ sa nebude surovo a agresívne správať k iným účastníkom tréningového alebo
športového procesu (biť, kopať, ubližovať druhým, alebo inak nevhodne sa správať, hoci aj len
verbálne),
- žiadateľ nebude poškodzovať materiálne vybavenie športovísk, vrátane telocviční a šatní,
- pri suchom tréningu bude žiadateľ používať náradie v telocvični len pod dozorom trénera,
- pri účasti na zápasoch a sústredeniach Združenia sa žiadateľ nevzdiali od skupiny a vždy sa riadi
výhradne pokynmi svojho trénera,
- žiadateľ (resp. jeho zákonný zástupca), je povinný zaplatiť prípadné škody, ktoré vzniknú
nevhodným konaním žiadateľa na akomkoľvek zariadení, ktoré žiadateľ svojím konaním poškodil,
- v prípade nevhodného správania žiadateľa, je možné po konzultácii so zákonným zástupcom
vyradiť žiadateľa z tréningového procesu,
- prípadnú neúčasť žiadateľa na tréningovej jednotke oznámiť na to poverenej osobe spôsobom
určeným hlavným trénerom príslušnej kategórie,
- v prípade neuhradenia členského príspevku sa nebude zúčastňovať tréningového procesu,
- vyrovnať svoje ﬁnančné alebo iné záväzky voči Združeniu aj v prípade ukončenia členstva v
Združení,
- uhrádzať mesačné členské príspevky po dobu 12 mesiacov kalendárneho roka, a to od 1.dňa
nasledujúceho mesiaca, od doručenia prihlášky za člena Združenia,
- poslať túto prihlášku na e-mail: info@barani.sk
Žiadateľ týmto zároveň súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov podľa zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 v
nasledovnom rozsahu a na nasledovné účely:
1. meno, priezvisko, adresa, bydliska, dátum narodenia, telefónny kontakt, e-mailová
adresa na účel registrácie do Združenia a vedenia zoznamu členov a športovcov
Združenia;
2. meno, priezvisko na účel zverejnenia mena a priezviska na webovej stránke
Združenia: http://www.barani.sk/;
3. meno, priezvisko na účel vyhotovenia obrazových, zvukových a/alebo obrazovo-zvukových
záznamov (fotograﬁe, videozáznamy alebo zvukové záznamy) Žiadateľa pri športových
činnostiach a/alebo iných činnostiach vykonávaných Združením (ako napr. camp, súťaže
a pod.) a ich zverejnenia na webovej stránke Združenia, jej proﬁloch na sociálnych sieťach
(ako je facebook, instagram a pod.), či v rámci iných prezentačných, reklamných a
marketingových činnostiach;

4. meno, priezvisko a e-mailová adresa na účel zaslania ponuky ďalších služieb alebo tovaru
prostredníctvom elektronickej pošty v prípadoch, ktoré nespadajú pod priamy marketing,
informácie o plánovaných akciách, odprezentovanie reklamných a marketingových aktivít,
odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov;
a to na dobu pätnásť (15) rokov.

Žiadateľ týmto potvrdzuje, že ako dotknutá osoba bol/a informovaný/á Združením o jeho/jej
práve tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu Združenia:
info@barani.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla Združenia: Barani – Hokejová škola
Michala Handzuša, o.z., so sídlom Hronské predmestie 4, Banská Bystrica 974 01.
Podmienky Združenia týkajúce sa spracúvania osobných údajov a ďalšie bližšie informácie o
spracúvaní osobných údajov sú sprístupnené dotknutých osobám a zákonným zástupcom na
webovej stránke Združenia http://www.barani.sk/ v sekcii DOKUMENTY.

V ________________________________, dňa ________________
Žiadateľ/Zákonný zástupca Žiadateľa: __________________________ (podpis)
Správna rada Združenia týmto súhlasí s členstvom Žiadateľa v Združení.
V ________________________________, dňa ________________
V mene Správnej rady Združenia:
Meno a priezvisko: _______________________________
Funkcia:

_______________________________

Podpis:

_______________________________

