Slovenská federácia pétanque, Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača, Slovakia

Súhlas so zaradením do CTM
Meno a priezvisko:

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

Číslo licencie SFP:

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

Klubová príslušnosť:

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

Dátum narodenia:

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

Terminológia
•
•
•

CTM - Centrum talentovanej mládeže
SFP - Slovenská federácia pétanque
Športovec - hráč alebo hráčka vo veku do max. 23 rokov zavŕšených v danej sezóne

Práva športovca
a) Má právo využívať materiálno-technické vybavenie SFP.
b) Má právo zúčastňovať sa sústredení a iných akcií organizovaných CTM SFP.
c) Má právo prejaviť svoj názor, subjektívne pocity a konzultovať svoju športovú prípravu s
vedením CTM.
d) Má právo požadovať hodnotenie svojej činnosti, konzultovať a navrhovať formy a možnosti
prípravy a športovej činnosti.
e) Na základe rozpočtu a plánu činnosti CTM získať príspevky na náklady spojené s účasťou na
súťažiach a akciách CTM.
f) Má právo na umiestnenie loga vlastného sponzora na výstroji a oblečení, ak toto nie je v rozpore
so zmluvami a záväzkami SFP.
g) V prípade porušenia svojich práv má právo obracať sa na príslušné orgány SFP a požadovať
riešenie.
h) Má právo kedykoľvek na vlastnú písomnú žiadosť z CTM vystúpiť.

Povinnosti športovca
a) Je povinný zúčastniť sa tých aktivít CTM, ktoré boli na začiatku danej sezóny stanovené ako
povinné pre športovcov zaradených do CTM. Neúčasť na takýchto sústredeniach bez objasnenia
adekvátnych príčin bude braná ako nezáujem o činnosť v CTM a športovec stráca právo byť
zaradený do CTM v nasledujúcom roku, aj napriek prípadným splneným limitom. Neúčasť na
povinných podujatiach CTM môže mať za následok vyradenie z CTM. Výnimky pre neúčasť na
povinných aktivitách povoľuje predseda/predsedníčka CTM.
b) Je povinný na akciách CTM dodržiavať pokyny vedúceho akcie a spolupracovať s ním, ako aj s
ostatnými členmi družstva a realizačného tímu.
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c) Je povinný absolvovať zdravotné prehliadky a funkčnú diagnostiku u lekára minimálne raz do
roka, dbať o svoj zdravotný stav a informovať o jeho zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť jeho
členstvo a pôsobenie v CTM.
d) Je povinný starať sa o pridelené materiálno-technické vybavenie, v prípade ukončenia športovej
činnosti, vyradenia z CTM alebo nepoužívania ho vrátiť v bezchybnom stave alebo v stave, v
akom mu bolo odovzdané, v dohodnutom termíne. V prípade straty alebo poškodenia je povinný
stratu nahradiť.
e) V prípade zaradenia do reprezentačného výberu je povinný podpísať Štatút reprezentanta a
riadiť sa ním.
Svojim podpisom vyjadrujem oboznámenie sa s povinnosťami a právami, „Smernicou pre činnosť CTM“ a
súhlasím so zaradením do CTM.
Svojim podpisom tiež potvrdzujem, že som si vedomý/á, že zaradenie, a výlučne zaradenie do CTM
predstavuje možnosť byť zaradený/á do nominačného výberu pre podujatia typu majstrovstvá sveta a
majstrovstvá Európy.
Svojim podpisom potvrdzujem, že v zmysle § 15 ods. 6) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov, súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov CTM pre účely môjho zaradenia do CTM SFP a
pre účely reprezentácie SFP.

Podpis športovca:

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

Dátum:

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

Meno a podpis zákonného zástupcu/zákonných zástupcov (v prípade, že športovec nedovŕšil 18 rokov):

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

Meno a podpis štatutárneho zástupcu klubu, ktorého je športovec členom:

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

Meno a podpis trénera (ak športovec má trénera):

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