PŘIHLÁŠKA DO FLORBALOVÉHO KLUBU – FLORBAL CHODOV z.s.
hráč / hráčka
Příjmení, jméno: …………………………………………………………..........
Rodné číslo: ………………………………………………………………………….
Touto přihláškou se člen klubu, či jeho zákonný zástupce, žádá Správní Radu Klubu o přijetí za řádného člena
FLORBL CHODOV z.s. (dále jako Klub). Zároveň se podpisem této přihlášky zavazuje k dodržování sportovního
a klubového kodexu Klubu a řádnému plnění členských klubových podmínek, primárně pak:
•
•
•
•
•
•
•

Odevzdání této přihlášky spolu s řádně vyplněnou evidenční kartou člena a Souhlasem se
zpracováním osobních údajů
Odevzdání řádně vyplněné přihlášky do ČFbU (pokud hráč / hráčka již není členem ČFbU)
Odevzdat kopii karty zdravotní pojišťovny pro potřeby soutěžních zápasů (identifikace)
Doložit lékařskou zprávu či potvrzení lékaře o způsobilosti k závodnímu sportu/florbalu
Vždy včas nahlásit změny kontaktních údajů na evidenční kartě
Pravidelně sledovat klubové informační zdroje a řídit se pokyny odpovědných osob a klubu
Aktivně používat a sledovat příslušné rubriky v rámci Členské sekce na intranetu Klubu jako hlavní
informační zdroj o dění v Klubu a dále sledovat ostatní klubové informační zdroje (klubové e-maily a
newsletter zasílaný členům klubu, oficiální stránky klubu: www.florbalchodov.cz, oficiální Facebook
stránka klubu: www.facebook.com/florbalchodov, oficiální Youtube kanál klubu:
http://www.youtube.com/ChodovTV/ )

KLUBOVÝ KODEX
•
•
•
•
•
•

Respektování klubových hodnot a plnění členských povinností
Včasná úhrada členských příspěvků dle pokynů klubu
Podílet se na pořádání či organizaci klubových akcí
Vystupovat při všech akcích a aktivitách tak, aby člen kladně reprezentoval činnost a hodnoty Florbal
Chodov a nepoškozoval svým vystupováním dobré jméno klubu
Pravidelně sledovat klubové informační zdroje a řídit se uveřejňovanými pokyny
Ctít pravidla slušného chování a přátelských mezilidských vztahů v rámci identity WE ARE CHODOV

SPORTOVNÍ KODEX
•
•
•
•
•
•
•
•

Respektování všech trenérů a spoluhráčů, ctít pravidla fair play
Bez závažných důvodů neabsentovat na trénincích klubu
Účastnit se jednotlivých utkání a akcí, na které je člen klubem nominován či pozván
Případné nutné absence na trénincích či jiných akcích hlásit odpovědným osobám v dostatečném
předstihu
Podílet se na pořádání či organizaci klubových akcí
Dodržovat řádnou životosprávu sportovce vč. respektování pravidel o dopingu
Svědomitá sportovní příprava za sebe i svůj tým, rozvíjení týmového ducha a podpora ostatních
spoluhráčů
Trénovat a pracovat na vlastním rozvoji s maximálním nasazením a s poctivým přístupem

…………………………………………………………..
podpis hráče / hráčky
V Praze dne ………………………

…………………………………………………………..
podpis zákonného zástupce

