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Přihláška
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo:

Bydliště:

Telefon:

E-mail:

Zákonný zástupce:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

Datum:

u mladších 15-ti let

Podmínky pro vstup do klubu:

1) Seznámil jsem se se stanovami klubu
2) Byl jsem poučen o bezpečnosti při lukostřelbě
3) Budu dbát všech pokynů trenéra, zejména bezpečnostních
4) Budu se podílet na akcích klubu a vyhlášených brigádách
5) Budu chodit pravidelně na tréninky a v případě neúčasti se předem omluvím
6) Za používání luku mimo lukostřelnici bez dohledu trenéra zodpovídá střelec nebo jeho zákonný zástupce
7) Za nezletilé členy mimo areál lukostřelnice (cesta na a z tréninku) zodpovídá jejich zákonný zástupce
8) Členské poplatky budu platit řádně a včas
9) Jako člen klubu jej budu řádně reprezentovat a chovat se Fair play
10) Prohlašuji, že netrpím žádnou vážnou chorobou, která by mohla při lukostřelbě způsobit úraz mě nebo 
ostatním členům LK (záchvatovitá onemocnění, epilepsie, duševní nemoci,…), neužívám léky ani látky, které 
jsou na seznamu zakázaných látek, viz www.antidoping.cz

Podpis:
u mladších 15-ti let
zákonný zástupce

Souhlas výkonného výboru:

Datum: Podpis:
předseda v.v.

Podpis:
člen v.v.

Telefon, e-mail:



www.lktachov.cz

lukostrelba@lktachov.cz
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Bezpečnostní směrnice
Nakládání s osobními údaji členů, souhlas s použitím osobních údajů

Poučení o odpovědnosti
Souhlas s použitím fotografií a záznamů
Nakládání s osobními údaji členů
Dle nařízení GDPR o ochraně osobních údajů dle bezpečnostní směrnice a spisovým a skartačním řádem jsou upraveny 
zásady dodržování na organizační možnosti Lukostřeleckého Klubu Tachov, z.s. (dále jen LK), jeho sídlo a prostory 
užívaní.
1. LK má sídlo v místě bydliště předsedy klubu, není možný vstup do uvedeného sídla klubu jinou osobou
2. LK nemá žádné jiné prostory k vedení agendy a zpracovávaní jakýchkoliv osobních údajů
3. Veškerá dokumentace a osobní údaje členů klubu je uzamčena v archivu a žádná nepovolaná osoba nemá
    k dokumentům přístup
4. V prostorech určených pro trénink lukostřelby nejsou uchovávaný žádné dokumenty charakteru osobních údajů
5. Archivaci a skartaci provede předseda klubu v sídle klubu, pořídí zápis o provedení archivace nebo skartace

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s 
využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb. , v platném znění

Souhlasím s tím, aby LK zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v 
LK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že LK je oprávněn poskytovat 
uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně 
příslušnému okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k 
identifikaci sportovce při soutěžích. Rovněž souhlasím se zpřístupněním mých osobních údajů v nezbytném rozsahu pro 
orgány státní správy a územích samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či jiných 
příspěvků z veřejných rozpočtů. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je LK oprávněn zpracovávat a evidovat i po 
ukončení mého členství v LK.
Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona 
č.101/2000Sb., v platném znění.

Poučení o odpovědnosti
LK zabezpečuje podmínky pro činnost členů oddílu na oddílových střelnicích. Lukostřelba provozovaná na těchto 
střelnicích podléhá pravidlům WA v aplikaci Českého lukostřeleckého svazu. Provoz na střelnici je řízen dle 
harmonogramu řízených tréninků a závodů. Individuální tréninky jsou možné mimo stanovený harmonogram pouze u 
lukostřelců starších 18-ti let na jejich vlastní odpovědnost. Individuální tréninky lukostřelců mladších 18-ti let jsou 
zakázány bez dozoru odpovědného trenéra/instruktora nebo proškoleného odpovědného zástupce lukostřelce.
Vzhledem k tomu, že luk může nepovoleným zacházením způsobit škodu na zdraví nebo na majetku, LK neodpovídá za 
jakoukoliv manipulaci či transport luku mimo areál střelnice. Za docházku lukostřelců mladších 18-ti let na střelnici a za 
transport či manipulaci s lukem odpovídají jejich odpovědní zástupci.

LK je oprávněn na střelnici ukončit tréninkovou či závodní činnost lukostřelce, který nerespektuje režim řízeného 
tréninku či závodu, nebo svým chováním ohrožuje zdraví osob či porušuje výše citovaná ustanovení.

LK organizuje účast závodníků - členů oddílu na vybraných závodech WA či ČLS zpravidla mimo domovské střelnice. Pro 
každý závod platí základní pravidlo: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Organizací je chápáno, že oddíl provede 
přihlášení členů oddílu, rezervaci ubytování, stanoví kapitány pro soutěže družstev apod. Oddíl nepřebírá právní 
odpovědnost za žádného lukostřelce, zvláště ne lukostřelce mladší 18-let, za kterého odpovídají odpovědní zástupci! V 
případě, že se dohodnou rodiče lukostřelce s jinou osobou starší 18-let o zabezpečení dozoru na tomto výjezdu, nemá 
toto žádný právní účinek vůči LK. Oddíl zde vystupuje pouze jako základní registrační jednotka ČLS ve smyslu stanov a 
Soutěžního řádu.

Souhlas s použitím fotografií
Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio/video záznamů z akcí konaných pod záštitou LK.
Souhlasím s uveřejněním fotografií svých/svého dítěte na webových stránkách LK (http://www.lktachov.cz), webových 
stránkách Českého lukostřeleckého svazu (http://www.czecharchery.cz).
Rovněž souhlasím s využitím obrazového či zvukového materiálu (fotografie, audio, video) v rámci propagace LK v 
tisku, rozhlase a televizi. Souhlasím i s uveřejněním fotografií na webech sponzorů.

Datum: Podpis:
u mladších 15-ti let
zákonný zástupce
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