
Klub turistů a lyžařů Brno, z. s. 
 Svratecká 449, 624 00 Brno 

IČ 005 46 585   
Spis. zn.: L 74 vedená u Krajského soudu v Brně 

 

 

 
 

PŘIHLÁŠKA KE ČLENTSVÍ VE SPOLKU 
člen 

oddíl (zaškrtněte) □ lyžařský □ turistický □ vodácký 

jméno a příjmení, titul 

adresa vč. PSČ 

datum narození rodné číslo 

telefon email 

zákonný zástupce (18+) 

jméno a příjmení, titul 

adresa vč. PSČ 

vztah k dítěti 

telefon email 

Byl jsem seznámen a svým podpisem souhlasím se stanovami spolku Klub turistů a lyžařů Brno, z.s. (dále jen spolek). 
Členský příspěvek zaplatím zodpovědné osobě, jenž je členem spolku nebo převodem na bankovní účet u ČSOB banky č. 
účtu 225817839 / 0300 (VS : ev. číslo člena, do poznámky uveďte své JMÉNO, PŘÍJMENÍ a ROK 20__). 

Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění 
pozdějších předpisů za účelem jejich shromažďování, vyhodnocování a archivace po nezbytně dlouhou dobu. Beru na vědomí, 
že jsem kdykoliv oprávněn požádat spolek o informaci o zpracování mých osobních údajů. Tento souhlas může být kdykoliv 
odvolán, což ovšem znamená současně ukončení členství ve spolku. Rovněž souhlasím se zveřejňováním fotografií z akcí 
pořádaných spolkem na veřejných prezentacích spolku (např. web. stránky, tiskové materiály spolku atd.).  

Dne ....................... v .............................. 

Podpis ............................................................................ Zástupce člena mladšího 18 let .......................................................... 

ev. číslo člena : �����  Podpis zástupce spolku ...............................   Datum ……………………………… 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku pošlete na adresu spolku, uvedenou v záhlaví. Více informací o spolku naleznete na našich stránkách www.ktlbrno.cz 
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Přihláška k lyžařskému výcviku LO KTL Brno 
 

 

 

 
Nabízíme:  6 výjezdů na sníh (Čenkovice, Nové Město, Olešnice, Říčky … podle sněhových podmínek). 
 

Předběžné termíny: 19.1, 26.1, 2.2, 23.2, 2.3, 9.3.2019 
 
Doprava: Jednodenní autobusové zájezdy. Odjezd 7:30 z parkoviště na křižovatce Veveří-Šumavská, 

příjezd 17:00 – 18:00 na stejné místo.  
 
Výcvik:    Družstva po 6-10 dětech vedené zkušenými lyžařskými cvičiteli.  
 
Podmínky přijetí:  Odevzdání přihlášky společně se zaplacením zápisného. 
   Cena zápisného: 2800 Kč ( druhý a další přímý rodinný příslušník sleva 400 Kč). 

Uzávěrka přihlášek je 15. 11. 2018 nebo do naplnění jednotlivých oddílů. 
 
V ceně je zahrnuto: Doprava, lyžařský výcvik, členský příspěvek, kondiční cvičení v případě dostatečného zájmu. 
 
Upozornění: Členství dítěte je „ nepřenosné“, z organizačních a pedagogických důvodů nelze přijímat 

náhradníky za členy, kteří onemocní v průběhu sezóny. 
 V odůvodněných případech, kdy dlouhodobá nemoc znemožní účast v celé lyžařské sezóně, 

bude vráceno zápisné po odečtení režijních nákladů oddílu.  
 
Nutné sebou: Lyže s odborně seřízeným bezpečnostním vázáním, na všechny zájezdy celodenní jídlo, 

peníze na vlek, lyžařské hůlky a lyžařskou přilbu.  
 
Kondiční cvičení: V tělocvičně ZŠ na Křídlovické ul. 30b., středa od 17:00 do 18:00 (zahájení 10. 10. 2018). 
   
 
Kontakty: Sekretariát KTL:  Svratecká 449, Brno.   čtvrtek 15:00 –17:00,  

telefon: 725 368 839   www.ktlbrno.cz 
 
 

 

Skol       Martin Mráz  (tel: 732 901 085)        lom1@ktlbrno.cz 

 

 Petra Žáková (tel: 773 559 570)        lom2@ktlbrno.cz 

 

Jan Urbánek  (tel: 603 203 846)                  lod@ktlbrno.cz 

 

 
        

Jméno a příjmení: …………………………. 

 
Pokročilost:     začátečník  /  pokročilý 

Zdrav. pojišťovna: …….. 

Bude se účastnit kondičního cvičení:  ano / ne 

 

Prohlašuji,  že dítě  je po zdravotní stránce způsobilé lyžařského výcviku a má odborně seřízené vázání. 

 

 

dne ....................................................     Podpisy obou  rodičů ............................................................................. ................ 

 

Vyplněnou přihlášku prosím naskenujte a odešlete na e-mail   lo@ktlbrno.cz . Informace k platbě Vám budou zaslány 
společně s potvrzením přihlášení do oddílu.  
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