
ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA  

do spolku ČESKÝ SVAZ POLE DANCE, z.s. 

IČO: 08542279, zapsáno pod spisovou značkou L 12436 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

pro KALENDÁŘNÍ ROK 2020 

 

sportovec / trenér / majitel sportovního zařízení 

 

Jméno: _______________________________________ Příjmení: __________________________________ 

Titul: _________________________________________ Místo narození: ____________________________ 

Datum narození: _____________________________ Rodné číslo: _______________________________ 

Národnost: ___________________________________ Číslo dokladu: _____________________________ 

Trvalé bydliště: ______________________________________________________________________________ 

Korespondenční adresa: _____________________________________________________________________ 

Telefon: ______________________________________ E-mail: ____________________________________ 

Instagram, facebook, web: ___________________________________________________________________ 

 

Domovské/á sportovní zařízení: _____________________________________________________________ 

Jméno a příjmení hlavního trenéra: __________________________________________________________ 

Pole dance se věnuji od roku: ________________________________________________________________ 

 

Dosažená/é kvalifikace/certifikace v pole dance: ____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

Úspěchy v pole dance: _______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

Příloha zaslaná do e-mailu: Portrétová fotografie člena 



Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s platnými stanovami ČESKÝ 

SVAZ POLE DANCE, z.s. („ČSPD“), IČO: 08542279, a mám zájem se stát jeho členem. Členem 

ČSPD se stává zájemce rozhodnutím o schválení ze strany ČSPD a připsáním členského 

poplatku na bankovní účet spolku do 5 dnů pro daný kalendářní rok s výší částky dané dle 

přiřazené kategorie z přiložené přílohy. 

Bankovní účet KB:  123-617050227/0100 

Zpráva pro příjemce:   jméno a příjmení zájemce o členství 

Variabilní symbol:   prvních 6 čísel rodného čísla zájemce o členství 

 

Členský poplatek 

Děti a dorost do 18 let (rok narození od 2017 do 2003 včetně):    200 Kč 

Dospělí od 18 let (rok narození od 2002 do 1966 včetně):    450 Kč 

ZTP*, invalidní důchodci* a senioři od 55 let (rok narození 1965 včetně a méně):     0 Kč 

 

*s platným průkazem ZTP či s předložením aktuálního dokumentu Rozhodnutí o invaliditě 

*člen bere na vědomí, že v případě přijetí mezi ZTP a invalidní důchodce může být zařazen 

v soutěžních kategoriích pole dance do divize „Para“. 

 

Stvrzuji, že v případě schválení mého členství ČSPD, budu plnit veškerá práva a povinnosti 

člena, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů ČSPD, budu se řídit stanovami, 

vnitřními předpisy ČSPD a rozhodnutími orgánů ČSPD. 

 

GDPR 

Tímto souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů pro fungování 

spolku, zejména v rámci plánování akcí spolku, propagaci pole dance sportu, pro 

uskutečňování reprezentačních výjezdů do zahraničí a ke statistickým účelům. Souhlasím se 

zveřejňováním fotografií a videozáznamů na sociálních sítích a v médiích. Tyto činnosti budou 

prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou spravovány, zpracovávány a 

uchovávány po dobu platnosti členství. 

 

Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a v případě jejich změny, nahlásím je ČSPD do osmi 

dnů po vzniku změny v údajích. 

 

V __________________________________   dne _____________________________                       

 

 

Podpis člena/zákonného zástupce: ___________________________________ 

 

 


