
V1.2022 

1) ŽÁDOST O PŘIJETÍ za cvičícího člena a registraci do Tělocvičné jednoty Sokol na Mělníce * 
nebo 

2) AKTUALIZACE ÚDAJŮ člena Tělocvičné jednoty Sokol na Mělníce pro rok 2022 * 
 

Jméno:                  Adresa trvalého bydliště 

Příjmení: Ulice: 

Datum narození: Číslo popisné / číslo orientační: 

Místo narození: Město: 

Rodné číslo: PSČ: 

Telefonní číslo: Email: 

Požadované zařazení do oddílu: 

Já, výše uvedený, tímto žádám Tělocvičnou jednotu Sokol na Mělníce, se sídlem Tyršova 95, Mělník, PSČ 276 01, IČ 42741033, o přijetí 
a registraci za jejího cvičícího člena ve smyslu ust. VI. 2.2.1. stanov Spolku tělocvičných jednot, IČ 02441187 (dále jen "Stanovy") – tato žádost je 
platná jen pro osoby, které ke dni podání tohoto vyplněného formuláře nejsou členy Tělocvičné jednoty Sokol na Mělníce. Zavazuji se dodržovat 
Stanovy, řádně plnit veškeré povinnosti člena Tělocvičné jednoty Sokol na Mělníce a dodržovat veškeré řády a směrnice Tělocvičné jednoty Sokol 
na Mělníce. Souhlasím s tím, aby moje výše uvedené osobní údaje byly použity pro potřeby pojištění členů, poskytovatelů finančních prostředků z 
veřejných zdrojů a evidence Tělocvičné jednoty Sokol na Mělníce a Spolku tělocvičných jednot. 

Já výše uvedený tímto beru na vědomí, že Tělocvičná jednota Sokol na Mělníce je organizační jednotkou resp. pobočným spolkem Spolku 
tělocvičných jednot, IČ 02441187, a že členství v Tělocvičné jednotě Sokol na Mělníce vzniká rozhodnutím příslušného orgánu Tělocvičné jednoty 
Sokol na Mělníce v souladu se Stanovami. 

Prohlašuji, že jsem zdravotně způsobilý k provozování tělovýchovné a sportovní činnosti v Tělocvičné jednotě Sokol na Mělníce, resp. že nezletilá 
výše uvedená osoba, jejíž jsem zákonným zástupcem, je zdravotně způsobilá k provozování tělovýchovné a sportovní činnosti v Tělocvičné jednotě 
Sokol na Mělníce. 

Dne: .......................................... Podpis žadatele: ................................................. 

Podpis rodiče (zákonného zástupce) u žadatelů o členství mladších 18 let věku: .................................................. 

Vztah k výše uvedené nezletilé osobě (např. matka, otec, ustanovený zákonný zástupce): ....................................................... 

 
Žádost o vystavení parkovací karty na rok 2022: (vyplňují pouze zletilí žadatelé o členství) 

Žádám o vystavení parkovací karty na vozidlo s registrační značkou: .............................................. 
 

Zaslání parkovací karty a členského průkazu v případě kladného vyřízení žádosti o členství v 
Tělocvičné jednotě Sokol na Mělníce: 

Zakroužkujte preferovanou variantu: 

A) Souhlasím s tím, aby mi parkovací karta a členský průkaz mohly být zaslány na mou výše uvedenou 
adresu trvalého bydliště     

B) Souhlasím s tím, aby mi parkovací karta a členský průkaz mohly být zaslány na mou níže uvedenou 
korespondenční adresu odlišnou od mého trvalého bydliště: 
Uveďte vaší korespondenční adresu odlišnou od vašeho trvalého bydliště: ............................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

* V případě, že osoba, jejíž osobní údaje jsou na tomto formuláři uvedeny, není v okamžiku podání tohoto vyplněného 
formuláře členem Tělocvičné jednoty Sokol na Mělníce, považuje se tento formulář za ŽÁDOST O PŘIJETÍ ZA CVIČÍCÍHO ČLENA 
A REGISTRACI DO TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL NA MĚLNÍCE. V případě, že osoba, jejíž osobní údaje jsou na tomto formuláři 
uvedeny, je v okamžiku podání tohoto vyplněného formuláře platným členem Tělocvičné jednoty Sokol na Mělníce, považuje se 
tento vyplněný formulář za AKTUALIZACI ÚDAJŮ ČLENA TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL NA MĚLNÍCE PRO ROK 2022. 


