
Hokejová akadémia Šenkvice, Domovina 388/55, 900 81 Šenkvice, 
IČO: 52 856 071, DIČ: 2121330838, e-mail: has@hockeysenkvice.sk

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA – HOKEJOVÁ AKADÉMIA 
ŠENKVICE 

Meno: .............................................. Priezvisko: ............................................................................ 

Dátum narodenia: ...................... Rodné číslo: ....................... /............. Štátna príslušnosť: ........... 

Trvalé bydlisko: .............................................................................................................................. 

Prechodné bydlisko: ....................................................................................................................... 

Telefónny kontakt: ............................................ e-mail: ................................................................ 

 sa týmto dobrovoľne prihlasujem za člena občianskeho združenia – Hokejová akadémia 
Šenkvice (ďalej len „HAŠ“). Vyhlasujem, že som bol oboznámený/á so stanovami a s vnútorným 
poriadkom HAŠ, súhlasím s nimi a budem dodržiavať v nich uvedené členské povinnos]. Som si 
vedomý/á, že členstvo na základe slobodného rozhodnu]a môžem kedykoľvek prerušiť (dočasne 
alebo trvalo) a takúto skutočnosť sa zaväzujem písomne oznámiť vedeniu HAŠ mailom: 
has@hockeysenkvice.sk , alebo poštou na adresu HAŠ. 
 Ďalej sa zaväzujem počas trvania môjho členstva v HAŠ pla]ť členské príspevky pravidelne 
a včas a to v súlade so schváleným vnútorným poriadkom HAŠ. Som si vedomý/á, že nezaplatené 
členské príspevky sú vymáhateľným nárokom HAŠ. 
 V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení 
a § 80 ods. 1. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, budú Vaše osobné údaje (vrátane mena, priezviska, 
rodného čísla a ďalších údajov v zmysle § 80 Zákona o športe) spracované nasledovne: poskytnuté 
Ministerstvu  vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky pre účely registrácie do registra fyzických 
osôb v športe, evidované v internej databáze HAŠ. So spracovaním údajov za vyššie uvedeným účelom 
súhlasím. 

V ....................................., dňa .......................  podpis ................................................... 

V prípade neplnoletého záujemcu – Súhlas zákonného zástupcu (rodiča): 

Meno: ..............................................  Priezvisko: ................................................................ 

Trvalé bydlisko: ................................................................................................................... 

Telefónny kontakt: ............................................ e-mail: …………………………………………….. 

Som si vedomý/á možného rizika pri tomto športe,  jeho prípadných následkov a prehlasujem, 
že preberám všetky riziká za môjho syna/moju dcéru pri vykonávaní tohto športu.. 

Potvrdzujem, že môj syn/dcéra absolvoval/a lekársku prehliadku a je spôsobilý/á prevádzať 
tento šport. 

V ....................................., dňa ....................... podpis ………………………………………..

mailto:has@hockeysenkvice.sk

