
FORMULÁŘ ŠEKU NELZE NIJAK UPRAVOVAT ANI POZMĚŇOVAT, JINAK BUDE NEPLATNÝ 

CELOROČNÍ SPORTOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE DO 20 LET 
PODPORA PRO ROK 2022 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ SPORTOVCE:  Vyplnit jméno hráčky 

RODNÉ ČÍSLO (uvést celé RČ):  Vyplnit podle skutečnosti 

ADRESA TRVALÉHO POBYTU:   Vyplnit podle skutečnosti 

TELEFONICKÝ KONTAKT NA RODIČE:  Vyplnit podle skutečnosti 

Čestné prohlášení rodičů: 
Potvrzuji, že můj syn/dcera byl/a v roce 2021 řádným členem sportovního klubu/jednoty: 

 
 

ŠEK v maximální hodnotě:  □ 4 000,- Kč – výkonnostní sport 

                                        □ 2 500,- Kč – zájmová sportovní činnost 

POČET ŠEKŮ:     1 □ 2 □ 
 
Výkonnostní sport (označte křížkem) 

Požadovaná kritéria na zařazení sportovců do této kategorie: 
o účast na trénincích mimo školní vyučovací hodiny minimálně 3x týdně; 
o celoročně sportuje ve sportovním oddíle či klubu; 
o pravidelně se účastní svazových soutěží v daném roce; 
o má zaplaceny členské příspěvky v minimální výši 500,- Kč na člena a rok v roce poskytnutí dotace. 

Dále sportovec splňuje jednu z následujících podmínek: 
o má trvalé bydliště na území SMÚ; 
o školní docházka či studium probíhá na území SMÚ;  
o dochází pravidelně na tréninky na území SMÚ a prokazatelně pravidelně reprezentuje SMÚ. 

 
Zájmová sportovní činnost (označte křížkem) 

Požadovaná kritéria na zařazení dětí do této kategorie: 
o účast na trénincích mimo školní vyučovací hodiny minimálně 1x týdně; 
o dítě celoročně sportuje ve sportovním oddíle či klubu; 
o zúčastnilo se prokazatelně v rozhodném roce alespoň jedné aktivity za dané pololetí pořádané oddílem (závod, 

turnaj, soustředění apod.); 
o má zaplaceny členské příspěvky v minimální výši 500,- Kč na člena a rok v roce poskytnutí dotace; 
o má trvalé bydliště na území SMÚ. 

Tento stav trval k 31. 10. 2021 a syn/dcera je dále členem výše uvedeného sportovního klubu/jednoty. 

Souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů: 
Uděluji tímto souhlas statutárnímu městu Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, IČ 00081531 (dále jen 
„Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů (dále jen „Nařízení“) zpracovávalo osobní údaje mého syna/dcery v souvislosti s členstvím ve sportovním klubu/jednotě pro 
potřeby poskytnutí dotace tomuto klubu.  

 

DATUM A PODPIS RODIČE:   ____________________________________________ 

 

DATUM, RAZÍTKO A PODPIS STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE KLUBU:  _______________________ 

Označit křížkem 

Označit křížkem č.2, pokud nedáváte ŠEK někde jinde. 

Označit křížkem č.1, pokud dáváte ŠEK někde jinde. 
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X 
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Datum podle skutečnosti/ podpis rodiče 

Vyplní klub 

VZOR PRO SKUPINU KADETKY/JUNIORKY 

Označit křížkem podle skutečnosti 


