
REGISTRACE ČLENA AŠSK 
 

název Školního sportovního klubu        ŠSK Horymírova 
Sídlo: Základní a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace 
            Horymírova 2978/100 
IČO 
Registrační číslo školního sportovního klubu:                                                                 
Škola/školní zařízení (název + adresa + IČ) 
Předseda ŠSK: Ing. Petra Hladíková 
Člen 
Jméno a příjmení 
Datum narození: 
Zákonný zástupce: 
 
Kontaktní email: 
Kontaktní telefon: 
Adresa trvalého pobytu: 
Adresa pro doručování písemností:* 

* pokud se liší od adresy trvalého pobytu 

 

Projevuji vůli se jako člen spolku Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s.,  podílet se na činnosti spolku,  vytvářet 

podmínky pro sportovní a pohybové činnosti v rámci školního sportovního klubu ŠSK Horymírova  v souladu s účelem a posláním 

spolku Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s., dle stanov spolku. Prohlašuji, že jsem se seznámil se stanovami 

spolku, se stanovami souhlasím a budu jimi vázán. Projevuji vůli být členem Školního sportovního klubu ŠSK Horymírova. 

- Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v dokumentu „Souhlas s pořízením a zpracováním 
osobních údajů a použitím fotografických a audiovizuálních záznamů člena Školního sportovního klubu“, který je součástí 
přihlášky 

- Souhlasím s účastí na aktivitách organizovaných v rámci ŠSK ve smyslu stanov, zavazuji se při účasti na aktivitách 
organizovaných v rámci činností AŠSK jednat v souladu s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví a fair play  

- Beru na vědomí, že jednám při sportovních a pohybových činnostech v rámci AŠSK na svoji vlastní odpovědnost a zavazuji 
se vždy chovat tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku. AŠSK nenese odpovědnost za škodu na zdraví či majetku 
svých členů při sportovních a pohybových aktivitách. Tím není dotčena odpovědnost školy či školského zařízení za žáky, 
kteří se jako zástupci školy či školského zařízení účastní sportovních či pohybových činností realizovaných  AŠSK. 

 
 
Souhlasím s podmínkami členství,  
Datum a podpis člena ……………………………………………………………………………..…… 
 
Datum a podpis zákonného zástupce ………………………………………………………….. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Členský příspěvek na kalendářní rok 2022/20223 ve výši ……………..Kč. zaplacen dne………………… 
 
Členem nebo zákonným zástupcem □   / jinou osobou (institucí) □  ………………………………… 
 
podpis předsedy ŠSK          

Zde odstřihněte 

  
Členský příspěvek na kalendářní rok 2022/2023  ve výši ……………..Kč. zaplacen dne………………… 
 
Členem nebo zákonným zástupcem □   / jinou osobou (institucí) □  ………………………………… 
                              
podpis předsedy ŠSK 
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