
REGISTRACE ČLENA AŠSK 2018 / 2019 
 

Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Rokytnice v Orlických horách 
Sídlo: Školní 232, 517 61 Rokytnice v Orlických horách 
IČO: 04105044 
Registrační číslo školního sportovního klubu: HKR/516/14 
Škola:  Základní škola Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou, příspěvková organizace, 
Školní 232, 517 61 Rokytnice v Orlických horách 
IČO: 75015340 
Předseda ŠSK: Mgr. Miroslav Rücker 
Člen 
Jméno a příjmení 
Datum narození: 
Zákonný zástupce: 
 
Kontaktní email: 
Kontaktní telefon: 
Adresa trvalého pobytu: 
Adresa pro doručování písemností:* 
* pokud se liší od adresy trvalého pobytu 

Projevuji vůli se jako člen spolku Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s.,  podílet se na činnosti spolku, vytvářet 

podmínky pro sportovní a pohybové činnosti v rámci školního sportovního klubu při ZŠ Rokytnice v O.h. v souladu s účelem a 

posláním spolku Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s., dle stanov spolku. Prohlašuji, že jsem se seznámil se 

stanovami spolku, se stanovami souhlasím a budu jimi vázán. Projevuji vůli být členem Školního sportovního klubu při ZŠ 

Rokytnice v O.h. - pobočného spolku AŠSK.   

- Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa) pro statistické 
účely AŠSK a pro účely vedení seznamu členů AŠSK 

- Souhlasím s uveřejněním svého jména a fotografie na tiskových materiálech a videozáznamech z činnosti AŠSK  
- Souhlasím s poskytnutím nezbytných údajů (jméno, příjmení, dat. narození) pro žádosti o dotace na podporu činnosti 

AŠSK poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, bude-li to podmínkou poskytnutí 
takové podpory 

- Souhlasím s účastí na aktivitách organizovaných v rámci ŠSK ve smyslu stanov, zavazuji se při účasti na aktivitách 
organizovaných v rámci činností AŠSK jednat v souladu s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví a fair play 

- Beru na vědomí, že jednám při sportovních a pohybových činnostech v rámci AŠSK na svoji vlastní odpovědnost a 
zavazuji se vždy chovat tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku. AŠSK nenese odpovědnost za škodu na zdraví 
či majetku svých členů při sportovních a pohybových aktivitách. Tím není dotčena odpovědnost školy či školského 
zařízení za žáky, kteří se jako zástupci školy či školského zařízení účastní sportovních či pohybových činností 
realizovaných AŠSK. 

Souhlasím s podmínkami členství,  
 
Datum a podpis člena ……………………………………………………………………………..…… 
 
Datum a podpis zákonného zástupce ………………………………………………………….. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Členský příspěvek na školní rok 2018/2019 ve výši 500,- Kč. Je splatný ve výši 250,- Kč k 15.9.2018 a 250,- Kč k 15.2.2019. 
zaplaceno dne………………… 
 
Členem nebo zákonným zástupcem □   / jinou osobou (institucí) □  ………………………………… 
 
podpis předsedy ŠSK          

Zde odstřihněte 

  
Členský příspěvek na kalendářní rok ………………….ve výši ……………..Kč. zaplacen dne………………… 
 
Členem nebo zákonným zástupcem □   / jinou osobou (institucí) □  ………………………………… 
                              
podpis předsedy ŠSK 
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Nabídka sportovních kroužků pro školní rok 2018/2019 
 

KROUŽEK VEDOUCÍ 
FLORBALOVÝ KROUŽEK Z. Dušek, Mgr. Rücker 

STOLNÍ TENIS L. Hamáčková, L. Bečička 

KONDIČNÍ CVIČENÍ (chlapci 8. + 9. tř.) Mgr. J. Dostál 

KONDIČNÍ CVIČENÍ (dívky 7. - 9. tř.) Mgr. M Říhová 

SPORTOVNÍ HRY (1. – 5. třída) Mgr. Pavel Koukol 

ATLETIKA (1. - 9. třída) MUDr. A. Remešová 

TURISTIKA – TOULKY (1. - 9. třída) L. Hamáčková 

JÓGA (2. - 9. třída)  L. Toncrová 

GOLF  Ing. B. Šafařík 

TANEČNÍ KROUŽEK (1. - 5. třída) H. Vyvlečková 

 


