
1.

2.

Príklad: 7. január 2019

3.

4.

5.

Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.

Škôlkar (MŠ)

1. ročník (ZŠ)

2. ročník (ZŠ)

3. ročník (ZŠ)

4. ročník (ZŠ)

5. ročník (ZŠ)

6.

PRIHLÁŠKA DO HOKEJOVÉHO KLUBU HK
MLÁDEŽ MICHALOVCE
Táto prihláška slúži na prihlásenie dieťaťa na šport - ľadový hokej v hokejovom klube HK Mládež 
Michalovce, o.z.
* Povinné

Meno a priezvisko dieťaťa *

Dátum narodenia *

Adresa *

Názov materskej školy / základnej školy *

Ročník materskej školy / základnej školy *

Meno a priezvisko zákonného zástupcu *



7.

8.

9.

10.

Označte iba jednu elipsu.

SÚHLASÍM

NESÚHLASÍM

11.

Označte iba jednu elipsu.

ÁNO

NIE

V .........................., dňa:.............................. Podpis zákonného zástupcu:............................

Adresa *

E-mailový kontakt *

Telefonický kontakt

Ja zákonný zástupca vyslovujem súhlas/nesúhlas s prihlásením svojho dieťaťa na šport -
ľadový hokej a som si plne vedomý/á jeho zdravotného stavu a spôsobilosti na tento
šport. Zároveň súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 písm.
a)Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Týmto prihlasujem moje dieťa do hokejového klubu HK Mládež Michalovce, o. z.
Vyhlasujem, že moje dieťa je spôsobilé zúčastňovať sa hokejových tréningov a nemá
žiadne zdravotné problémy, ktoré by mu bránili v účasti. Beriem na vedomie, že
zodpovednosť za moje dieťa preberá príslušný tréner iba počas hokejového tréningu.
Zároveň beriem na vedomie stanovy, smernice, poriadky a nariadenia klubu a SZĽH, ktoré
sa zaväzujem rešpektovať. Som si vedomý, že prihlásením svojho dieťaťa do hokejového
klubu, je dieťa vystavené riziku úrazu vzhľadom na to, že ide o kontaktný šport. Hokejový
klub HK Mládež Michalovce si vyhradzuje právo na vylúčenie účastníka z tréningového
procesu, zápasu a v prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušovania uvedených
podmienok aj z klubu. Táto kompetencia je výlučne na rozhodnutí Správnej rady klubu. *



Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.
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