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EVIDENČNÍ LIST ČLENA - CVIČENCE
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:
Rodné číslo:

U dětí do 15 let kontakt na jednoho z rodičů (otec nebo matka)

Mobil/tel.:

Mobil/tel.:

O:
M:

E-mail:

E-mail:

O:
M:

Bydliště

Externista (v případě hostování vyplnit mateřský oddíl):
1. SOUHLAS SE CVIČENÍM
Souhlasím s výcvikem bojových umění sdružených v oddíle Nozomi Dojo, z.s. (dále jen „Spolek“).
Souhlasím s pravidly, principy, stanovami Spolku a vnitřními řády Spolku, které jsou přístupné z webových stránek
www.nozomi.cz a se kterými jsem se seznámil.
Současně si uvědomuji, že výcvik bojových umění může být příčinou zranění a škod na majetku, a proto si budu počínat
tak, aby nedocházelo bezdůvodně k újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiné osoby.
Při náhodě opomene svou prevenční povinnost ten, který dal k náhodě podnět, porušil příkaz cvičitele či poškodil zařízení
způsobilé nahodilým újmám zabránit. Kdo poruší tuto prevenční povinnost nese odpovědnost sám.

2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU CVIČENCE
Potvrzuji, že …………………………………………………………….. narozený/á ….………………………… JE / NENÍ * ze
zdravotního hlediska schopen/schopna cvičit tradiční japonská bojová umění kendó / iaidó / dźódó.
Pokud existují nějaká zdravotní omezení, o kterých by vedení oddílu mělo být informováno, upozorňuji na následující:
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...…………...
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...…………...
*Označte prosím dle potřeby.

Prohlašuji, že jsem si vědom svého zdravotního stavu a že se účastním cvičení na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.
Intenzitu cvičení si přizpůsobím svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní
omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) ve vztahu ke cvičení kendó / iaidó / džódó jsem povinný
konzultovat se svým lékařem.
Vedení oddílu nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Nakládání s osobní údaji je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 O
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, (dále jen „Nařízení GDRP“). Osobní údaje jsou spravovány podle Směrnice zpracování a nakládání
s osobními údaji – Sekce V. – Vnitřní řád Nozomi Dojo, z.s., který je přístupný na webových stránkách Spolku
http://nozomi.cz/klub/dokumenty_verejne/dokumenty_verejne.html .
IČ: 648 09 781
Nozomi Dojo, z.s. je zapsaný u KS v Hradci Králové pod spis. zn. L 3035
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Prohlašuji, že jsem si Stanovy Nozomi Dojo, z.s., Vnitřní řády Nozomi Dojo, z.s., včetně prováděcích směrnic a
text tohoto Evidenčního listu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním v plném rozsahu. To
stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

V ……………………………………. dne …………………………

…………………………………………………..
Jméno cvičence nebo zákonného zástupce

IČ: 648 09 781
Nozomi Dojo, z.s. je zapsaný u KS v Hradci Králové pod spis. zn. L 3035

……………………………………………………..
Podpis cvičence nebo zákonného zástupce
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