Organizační směrnice ČBF – Příloha 2

Platí od: 1. 1. 2020

Členství v ČBF
Přihláška za člena ČBF – Fyzická osoba
RČ:

IDF (doplní ČBF):

Titul, jméno, příjmení:

Funkce v ČBF:

žádá o přijetí za člena České basketbalové federace z. s.
Souhlasím se stanovami České basketbalové federace z. s., budu se jimi řídit, budu řádně platit členské příspěvky a další stanovené
poplatky. Tímto beru na vědomí, že se stávám členem České basketbalové federace z. s., se všemi právy a povinnostmi člena tohoto
zapsaného spolku.
Souhlasím s tím, aby Česká basketbalová federace z. s. zpracovávala a evidovala moje osobní údaje, poskytnuté jí v souvislosti
s mým členstvím a činností ve federaci. Osobní údaje je Česká basketbalová federace z. s. oprávněna zpracovávat i evidovat po
ukončení mého členství. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanoveni §11 zákona č. 101/2000
Sb., zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Doručovací adresa:
(Ulice, číslo, místo, PSČ)
E-mail:
+) Banka:

+) Číslo účtu:

+) Elektronická pošt. schránka:

+) Telefon:

Členství v basketbalovém klubu 1 (název):
IČ klubu:
IDP klubu (ČBF):

Funkce v klubu:
*) trenér
*) funkcionář

*) hráč
*) rozhodčí
*) ostatní

Funkce v klubu:
*) trenér
*) funkcionář

*) hráč
*) rozhodčí
*) ostatní

Členství v basketbalovém klubu 2 (název):
IČ klubu:
IDP klubu (ČBF):
Členství v zájmové skupině ČBF:
Sdružení basketbalových trenérů ČBF (ČABT):

Funkce v zájm. skupině: *) trenér
*) funkcionář
*) ostatní

Česká asociace basketbalových rozhodčích (ČABR):

Funkce v zájm. skupině: *) rozhodčí
*) funkcionář
*) ostatní

Česká asociace minibasketbalu (ČAMB):

Funkce v zájm. skupině: *) hráč
*) funkcionář
*) ostatní

ČBF 3x3 (basketbal 3x3):

Funkce v zájm. skupině: *) hráč
*) vedoucí družstva
*) rozhodčí
*) funkcionář
*) ostatní

Datum podání přihlášky:

Podpis člena:

Poznámka: *) Nehodící se, prosím, škrtněte.

+) Nepovinný údaj.

Poznámka: Forma tiskopisu není závazná, tiskopis však vždy musí obsahovat všechny výše uvedené údaje.
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