
PŘIHLÁŠKA 

k přidruženému členství ve spolku 

(žactvo do 15-ti let) 

 

Spolek: 

Městský sportovní klub Brno, z. s. 

IČO: 05471095 

sídlo: Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno 

spolkový rejstřík: sp. zn. L 22139 vedená u Krajského soudu v Brně  

 

 

Zájemce o členství: 

Příjmení: Jméno: 

Datum narození:  

Město: PSČ:  

Ulice: Č.p./č.o. 

Tel. kontakt (má-li mob. telefon):  

Zákonný zástupce:  

Příjmení: 

Jméno: 

Datum narození:  

 

tel:  

 

Email: 
 

podává tímto přihlášku k přidruženému členství ve výše uvedeném spolku Městský 

sportovní klub Brno, z. s.  

Zájemce bere na vědomí, že členství zájemce ve spolku vzniká tím, že 

- vyplní přihlášku pro vstup do spolku, čímž mj. vyjádří svůj souhlas se stanovami 

spolku, a doručí ji spolku do sídla spolku (nebo předá určené osobě),  

- je starší 15 let nebo je mladší 15 let a zároveň má písemný souhlas zákonného 

zástupce s členstvím ve spolku,  

-  zaplatí stanovený roční členský příspěvek, jeho výše bude zájemci sdělena 



Součástí přihlášky je informace o zpracování osobních údajů Městským sportovním 

klubem Brno, z. s. 

Zájemce prohlašuje, že se seznámil se stanovami spolku, jejichž aktuální úplné znění je 

dostupné v elektronické podobě ve sbírce listin spolkového rejstříku (www.justice.cz). 

Zájemce prohlašuje, že si je vědom povinnosti platit spolku členské příspěvky dle 

rozhodnutí příslušného orgánu spolku. 

 

V rámci oddílu nebo akce (vč. závodů nebo soutěží) pořádané spolkem nebo na níž se 

členové spolku účastní, mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem 

dokumentace průběhu akce nebo informace o nebo z akce (včetně výsledků), které 

mohou být následně zveřejněny na webových stránkách spolku nebo FB a instagramu 

spolku a ve výroční zprávě.  

Spolek nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 

*Nesouhlasím/Souhlasím podle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s pořízením a 

následným použitím obrazového a zvukového záznamu k prezentaci činnosti 

Městského sportovního klubu Brno, z. s. 

 

*Nesouhlasím/Souhlasím se zasíláním informací o jiných aktivitách Městského 

sportovního klubu Brno, z. s. 

 

Je-li udělován souhlas, tento lze kdykoliv odvolat. V takovém případě se obraťte 

na organizačního pracovníka spolku. 

Prohlašuji, že jsem byl (-a) seznámen (-a) s podmínkami spolku, a že tyto budu 

respektovat. 

 

V Brně dne: 

 

Podpis zákonného zástupce:  

 


