
oddíl atletiky Tělovýchovné jednoty Start Havířov z.s.

Budovatelů 811/28, Havířov - Prostřední Suchá 735 64

IČ: 62331345         Bankovní spojení: 109942763/0300

Vážení atleti, vážení rodiče,

tímto si Vás dovolujeme požádat o součinnost. Pro Český Atletický Svaz a
další instituce musíme připravit aktualizovaný soupis kompletní členské
základny doplněný o často chybějící údaje (e-mail, rodné číslo atd.). Tato
agenda byla původně směřována na spuštění nového webu, který bude
obsahovat elektronickou přihlášku všech členů, bohužel nám programá-
tor oznámil, že věc nestihne dokončit v adekvátním termínu. Tímto tedy
žádáme o vyplnění přihlášky s aktuálními údaji všech členů oddílu, tedy
těch stávajících i nových, kteří do oddílu vstoupili v září 2021 či později.

JMÉNO a PŘÍJMENÍ:

RODNÉ ČÍSLO:

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ (ulice + čp., obec, PSČ):

E-MAIL (do 15 let zákonný zástupce):

TEL. (do 15 let zákonný zástupce):

POZOR!!! Všechny údaje jsou povinné !!! Přihlášku není nutné nyní
podepisovat, jakmile dokončíme nový web, požádáme Vás znovu

o vyplnění přihlášky elektronické. Děkujeme za pochopení.

Požádáme Vás o doručení vyplněné přihlášky na některý z tréninků do 31.10.
NEBO

o zaslání vyplněného scanu či samotných požadovaných údajů na e-mail
info@atletikahavirov.com do 31.10.

Úhrada členských příspěvků pro nové atlety (od září 2021 a později):

Ročníky narození 2010 a starší: 800 Kč na období září - prosinec 2021
Ročníky narození 2011 a mladší: 700 Kč na období září - prosinec 2021

 Úhradu prosím proveďte na č. ú. 109942763/0300
- do poznámky uveďte celé jméno dítěte

 

DATUM NAROZENÍ:

S vřelými díky a přátelským pozdravem předseda oddílu Tomáš Kopecký
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