Čestné prohlášení zákonného zástupce dítěte věku od 4 do 19 let (včetně)
Prohlašuji, že dítě:
příjmení a jméno ____________________________________________________________
datum narození __________________________
trvalé bydliště ______________________________________________________________
se v roce 2019 pravidelně účastní činnosti (schůzek, tréninků) v těchto třeboňských spolcích/oddílech
(zaškrtněte):
Spolek TJ Jiskra Třeboň
oddíl fotbal
Spolek
oddíl házená
Asociace TOM Zálesáci
oddíl jachting
Taekwon-do Třeboň
oddíl kuželky
Judo Třeboň
oddíl nohejbal
SK Boxing Třeboň
oddíl sport. gymnastika
Jezdecká stáj Třeboň
oddíl stolní tenis
oddíl šachy
oddíl tenis
oddíl veslování
oddíl ASPV
oddíl florbal
oddíl atletika
oddíl lední hokej
Čestné prohlášení zákonného zástupce dítěte věku od 4 do 19 let (včetně) je nezbytnou součástí žádosti sportovního oddílu o
dotaci na celoroční činnost, kterou poskytuje ze svého rozpočtu město Třeboň. Výše dotace pro jednotlivé oddíly je stanovena
na základě počtu členů od 4 do 19 let (včetně), jejichž pravidelná účast je potvrzena zákonným zástupcem v této písemné
podobě nebo potvrzením (elektronicky) v dotačním systému města Třeboně. V dotačním systému města jsou zaregistrováni a
mají možnost jej využít zákonní zástupci, kteří v předchozích letech uvedli v písemném čestném prohlášení svůj e-mail.

Pro jedno dítě vyplní zákonný zástupce pouze jedno čestné prohlášení, v němž zaškrtnutím
potvrdí účast svého dítěte ve všech oddílech, které dítě navštěvuje. Město Třeboň poskytuje
dotaci na jedno dítě maximálně dvěma sportovním oddílům. Z toho důvodu Vás žádáme, pokud
se Vaše dítě účastní činnosti ve třech /a více/ oddílech, potvrďte zaškrtnutím účast ve všech
těchto oddílech a pro vyplacení dotace vyberte dva oddíly /kterým si přejete dotaci vyplatit/
a označte je velkým písmenem D.
Děkujeme za spolupráci.
Příjmení a jméno zákonného zástupce __________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________
telefon _______________________
*Souhlasím s tím, že město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň, který je pro účely
zpracování osobních údajů zpracovatelem údajů, může zpracovávat osobní údaje za účelem:
a) zpracování žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Třeboň na podporu celoroční
činnosti sportovního oddílu, který byl označen /viz tabulka výše/,
b) provedení možné veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (Zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů.

Jsem si vědom, že mohu svůj souhlas kdykoliv odvolat. Podrobnější informace včetně všech práv
subjektu údajů naleznete na: www.mesto-trebon.cz/oou.

V ___________________ dne _________________
Podpis zákonného zástupce __________________________________________________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení GDPR)

