
Prihláška za detského člena

Údaje o dieťati

športový klub/oddiel ��������������.....  školský rok �������

meno a priezvisko����������������..  dátum narodenia ������.

adresa�����������..����������.. vek  ���

kontakt na 1. rodiča /telefón, príp. email/       ����������������.

kontakt na 2. rodiča /telefón, príp. email/       ����������������.

základná škola /názov a adresa/ ����������������������

trieda���������.                                mesto: ��������

Súhlas so spracovaním a evidenciou osobných údajov podľa platných zákonov.

Súhlasím,  aby  moje  dieťa  navštevovalo  tréningy  športového  klubu  LO  MŠK
Kežmarok, a som si  vedomý že nesiem plnú zodpovednosť za pravdivosť uvedených
údajov. Svojím podpisom sa zaväzujem, zaplatiť členský poplatok, ktorý treba uhradiť
vždy do 15. dňa v mesiaci. 

Svojím podpisom potvrdzujem, že dávam súhlas na spracovanie osobných údajov za
účelom spracovania evidencie v občianskom združení LO MŠK Kežmarok.

Podpisom  potvrdzujem,  že  poznám  zdravotný  stav  môjho  syna/dcéry,  ktorý  mu
nebráni vykonávať športovú prípravu a zúčastňovať sa na športových súťažiach.

Som si vedomý, že výlučne sám zodpovedám za zdravotný stav môjho syna/dcéry
a v prípade  akýchkoľvek  pochybností  o  zdravotnom  stave  môjho  syna/dcéry  bude
zdravotný stav preverený príslušným lekárom.

Vyrozumenie: Tréningy nezahŕňajú úrazové poistenie (deti nie sú poistené pri činnosti
proti úrazu). V prípade hrubého porušenia tréningových pravidiel má tréner právo vylúčiť
dotyčného z tréningu a táto skutočnosť bude oznámená rodičom. 

V ........................, dňa: �..�.....�......            Podpis rodiča : .................�.��.�....

e-mail: lyziarsky.klub.kk@gmail.com
web: http://kkweb.sk/~lomsk/blog/, sport-m.sk



Príloha k prihláške do športového klubu alebo oddielu    ������������.

Deti budú vykonávať pohybové aktivity s dôrazom na všestrannosť, vrátane súťaži

a pretekov v príslušnej vekovej kategórii v rámci oddielu alebo klubu. 

LEKÁRSKÉ POTVRDENIE

meno a priezvisko �������������.    dátum narodenia �����..

je zdravotné spôsobilý /á sa zúčastňovať na všestranných pohybových aktivitách v rámci 

športového oddielu /klubu, vrátane rôznych súťaži a pretekoch.

zdravotný stav dieťaťa (zdravotné obmedzenia): �............................... 

................................................................................................................ 

....�......................................................................................................... 

................................................................................................................

�������������. ����������

dátum           pečiatka a podpis lekára

e-mail: lyziarsky.klub.kk@gmail.com

web: http://kkweb.sk/~lomsk/blog/, sport-m.sk



Pokyny pre rodičov a deti

• Pred nástupom dieťaťa do klubu LO MŠK Kežmarok rodič vyplní a  
podpíše záväznú  prihlášku, a odovzdá ju trénerovi. 

• Platba sa realizuje  po zaevidovaní prihlášky. Platba sa realizuje  vždy  mesačne 
do 15. dňa v danom mesiaci. 

• Číslo účtu: 4021886072/7500, IBAN:  SK 51 7500 0000 0040 2188 6072

• Dieťa navštevujúce tréningy LO MŠK Kežmarok a je v dobrom zdravotnom 
stave.

• V prípade neprítomnosti dieťa, je vhodné, aby rodič oznámil jeho neúčasť na 
tréningu mailom na Lyžiarsky Klub:  lyziarsky.klub.kk@gmail.com,  alebo 
trénerovi.

• Tréner preberá zodpovednosť za dieťa od zahájenia tréningu až do jeho 
ukončenia.

• Rodičia sú povinní si svoje deti vyzdvihnúť ihneď po ukončení tréningu.

• Počas tréningu je nutné dodržiavať pokyny trénerov.

• Do telocvične sa vstupuje len v čistých teniskách.

• Telocvičňa sa počas tréningu môže opúšťať len so súhlasom trénera.

• V telocvični je zakázané konzumovať akékoľvek jedlo.

• Dieťa si na tréning prinesie: športové oblečenie, čistú športovú obuv určenú do 
telocvične , pitie v umelo-hmotnej fľaši.

• Počas štátnych sviatkov a prázdnin sa tréningy nekonajú. 

• Za neúčasť dieťaťa na tréningu nevzniká nárok na náhradu  ani vrátenie poplatku 
za tréning. V prípade, že je dieťa choré viac ako štyri hodiny po sebe ( na základe 
preukázaného lekárskeho potvrdenia), je možné absolvovať tréning v náhradnom 
termíne. LO MŠK Kežmarok, o.z. si vyhradzuje právo určenia náhradného 
termínu, času aj miesta.

• Rodič berie na vedomie, že LO MŠK Kežmarok, o.z. ako organizátor cvičenia 
nezodpovedá za zranenia, či iné škody nespôsobené priamo cvičebným 
zadaním. 

• Deti nie sú počas tréningu úrazovo poistené. Preto odporúčame doplnkové 
pripoistenie voči úrazom.

e-mail: lyziarsky.klub.kk@gmail.com
web: http://kkweb.sk/~lomsk/blog/, sport-m.sk


