
Přihláška do Karate Klubu Kyjov, z.s. 
 

Vyplňte prosím čitelně hůlkovým písmem. U osob mladších 15 let uveďte prosím i kontakty na rodiče. 

 
Jméno a příjmení: ________________________________________________________________________  
 
Ulice: ___________________________________ Město: ________________________ PSČ: ___________  
 
Rodné číslo: ______________________________ Telefon člen: ___________________________________  
 
Telefon matka: ____________________________  Telefon otec: ___________________________________  
 
Zdravotní pojišťovna (název nebo kód): _______________________________________________________  
 
 

Uvedením emailu souhlasíte se zasíláním informací týkající se činnosti klubu např. změna tréninku, závody, semináře apod. 
 
E-mail: _____________________________________________ @ _________________________________  
 
E-mail matka: _______________________________________ @ _________________________________  
 
E-mail otec: _________________________________________ @ _________________________________  
 

Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že nemám žádné zdravotní potíže a omezení, které by mohly mít negativní 
vliv na průběh tréninku. Nemám školou stanoven individuální přístup dle pedagogicko-psychologické poradny. 
V opačném případě prosím tyto zdravotní obtíže, omezení a školní individuální přístup uveďte: 
 
 _______________________________________________________________________________________  
 

Členský příspěvek pro tréninkovou sezónu září 2022 – červen 2023 je stanoven 

ve výši 3.500,- Kč za osobu a je splatný jednorázově s podáním této přihlášky 

a to buď na účet klubu č. 2600230757 / 2010, nebo v hotovosti na tréninku. * 
 

*) V případě zvýšení nájmu ze strany pronajímatele ZŠ Dr. Joklíka může dojít také k navýšení členského příspěvku 
v průběhu sezóny. Každý člen Karate Klubu Kyjov, z.s. se zavazuje takovéto navýšení uhradit ve stanoveném termínu. 
 
V případě potřeby faktury pro pojišťovnu/zaměstnavatele kontaktujte nejprve trenéra, který zajistí vystavení faktury, 
podle které následně provedete platbu členského příspěvku. U hotovostní platby bude potvrzení o zaplacení připraveno 
k vyzvednutí na následujícím tréninku. 
 
Členský příspěvek slouží na úhradu nákladů souvisejících s činností Karate Klubu Kyjov, z.s.  a nesouvisí s počtem 
absolvovaných tréninků. V případě vlastního odhlášení, vyloučení člena z  Karate Klubu Kyjov, z.s. nebo omezení 
tréninků nařízením vlády ČR či jinými úředními orgány je členský příspěvek nevratný a plátce bere tuto skutečnost na 
vědomí. 
 
Členové Karate Klubu Kyjov, z.s. jsou pojištěni v rámci úrazového pojištění členů České unie sportu (ČUS). Je na 
zvážení každého člena nebo jeho zákonného zástupce sjednat si vlastním připojištění. 
 
Rodiče jsou odpovědni za docházku svého dítěte na trénink a zváží jeho doprovod na trénink a zpět domů.  
 
Vedení a trenéři Karate Klubu Kyjov, z.s. neodpovídají za chování, zdraví, bezpečnost a majetek členů klubu mimo 
dobu a prostor vyhrazený pro trénink, což je tělocvična ZŠ Dr. Joklíka (Dojo). 
 
 

Souhlasím s podmínkami pro přijetí do Karate Klubu Kyjov, z.s. 
 
 
 
V  ____________________  dne __________________   ______________________________________  
 Vlastnoruční podpis. 
 (u osob mladších 15 let podpis zákonného zástupce) 


