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PŘIHLÁŠKA DO SK REBEL PRAHA  
Pro nezletilé hráče / hráčky  
 

ÚDAJE O HRÁČI / HRÁČCE  
 
Jméno a příjmení:            

Trvalé bydliště:            

             

              

Datum narození:            

Rodné číslo:             

Telefon (mobil):            

E-mailová adresa (povinný údaj)1:          

 

ÚDAJE O RODIČI / RODIČÍCH2 (povinné údaje):  
 
Jméno a příjmení:            

Telefon (mobil):            

E-mailová adresa:            

Nepovinný údaj: obor činnosti rodičů, rodiny 

 

              
(Jedná se o nepovinný údaj. Prosíme, vyplňte oblasti, ve kterých vy, nebo vaše rodina, můžete a jste ochotni 
pomoci klubu v jeho činnostech, ať už materiální podporou, prací, odbornou pomocí, konzultací, sponzoringem, 
slevou atd. Děkujeme.) 
 
 

Rodič tímto přihlašuje své dítě (hráče / hráčku) do Sportovního klubu Rebel Praha (dále jen „Klub“) a 
souhlasí s vedením jeho údajů v evidenci Klubu; souhlasí s případným sdělením těchto údajů třetí 
osobě, která působí v oblasti tělovýchovy a sportu, a to v rozsahu nezbytném pro realizaci úkonů 
souvisejících s činností Klubu a jeho členstvím v příslušných sportovních organizacích. 

Rodič tímto uděluje svůj souhlas s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů dítěte z veškerých 
akcí, kterých se dítě účastní v rámci svého působení v Klubu. Dále souhlasí s používáním výše 
uvedených fotografií, audio a videozáznamů dítěte na internetových stránkách Klubu a dále na 
sociálních sítích Klubu, a to za účelem prezentace Klubu a jeho činnosti. 

Rodič souhlasí s registrací dítěte v Českomoravském svazu hokejbalu (ČMSHb) a je poučen o potřebné 
základní výbavě hráče / hráčky hokejbalu. 

                                                             
1 E-mailovou adresu pro dítě lze zřídit ve formátu jméno.příjmení@rebelpraha.cz a automaticky nastavit přeposílání na e-mail 
rodiče. V takovém případě prosím uveďte: požaduji zřídit e-mail. 
2 Pro účely této přihlášky se rodičem rozumí i zákonný zástupce dítěte, který není jeho rodičem 
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Rodič prohlašuje, že dítě je zdravotně způsobilé pro výkon sportovní činnosti v Klubu. Rodič se zavazuje 
sdělit písemnou formou (přílohou k přihlášce) případná zdravotní omezení, informace o alergiích, 
pravidelně užívaných lécích a další důležité informace o zdravotním stavu dítěte. 

Dítě věkově spadající do kategorie mladších žáků a starších a pravidelně nastupující v soutěžních 
utkáních musí vedení Klubu předložit zdravotní prohlídku dle vyhlášky Min. zdravotnictví č. 391/2013 
Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.  Potřebný formulář a podrobnější informace 
předá rodičům hlavní trenér příslušné kategorie. 

Rodič tímto bere na vědomí, že na členy Klubu se vztahuje pojištění uzavřené mezi ČMSHb a příslušnou 
pojišťovnou. V případě vzniku pojistné události se Klub zavazuje poskytnout odpovídající součinnost při 
oznámení úrazu. 

Rodič dále prohlašuje, že souhlasí se stanovami Klubu a zavazuje se je dodržovat včetně včasného a 
řádného uhrazení příspěvků pro nadcházející sezónu. Případné další náklady spojené s minimálním 
dresovým a materiálním standardem hráčů Klubu oznámí rodičům s předstihem hlavní trenér týmu. 
Rodič bere rovněž na vědomí, že hrubá nekázeň dítěte na trénincích/turnajích či opakovaná 
neomluvená neúčast na trénincích může být důvodem k vyloučení hráče / hráčky z Klubu.  

Rodič prohlašuje, že souhlasí s tím, že dítě po ukončení tréninku odchází samostatně. Odpovědnost 
Klubu a trenéra za dítě vzniká příchodem dítěte na trénink a zaniká ukončením tréninku. Časový rozpis 
tréninků pro zimní a letní část přípravy vyhlašuje hlavní trenér před začátkem příslušné sezóny či její 
části. 

Rodič bere na vědomí, že hlavní trenér může trénink zrušit i bez předchozího upozornění, popř. je 
zkrátit po jeho začátku (zejména s ohledem na povětrnostní podmínky, hrozící přetrénování apod.). V 
mládežnických kategoriích hlavní trenér o této změně vyrozumí rodiče zasláním e-mailu na shora 
uvedenou e-mailovou adresu rodiče, příp. jinak operativně dle vzájemné dohody s rodiči. 

 
U dětí, které začínají v klubu, rodič vyplní:  

□ mám zájem o zapůjčení vybavení (helma, hole, rukavice pro syna/dceru na 1 měsíc zdarma) 

 

 

V    dne              
podpis zákonného zástupce  

 
 
Všechny klubové dokumenty, na které je shora odkázáno, naleznete na 
 http://www.rebelpraha.cz/sk-rebel-praha-hokejbal-cimice,  
(např. http://www.rebelpraha.cz/images/dokumenty/stanovy.pdf) 


