
PRIHLÁŠKA – KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV 
Meno reprezentanta KK Junior Prešov*: 
Meno: ................................................................ Priezvisko: ....................................................................................!
Dátum narodenia: .................................................... Miesto narodenia: ...................................................................!
Adresa……………………………………………………………………………………………………………… 
Rodné číslo (povinný údaj !!):……………………………………………………………………………………. !
Telefonický kontakt**: .................................................... E-mail (povinný údaj)**: ................................................ 
Zákonný zástupca*: 
Meno: ............................................................... Priezvisko: ....................................................................................!
Adresa: .......................................................................................................................................................................!
Telefonický kontakt (povinný údaj)**:…………………… E-mail (povinný údaj)**: …………………………. 
Zamestnanie: …………………………………… Odkiaľ som sa dozvedel o KK JUNIOR…………………*Vy-
pĺňa zákonný zástupca v prípade, ak  reprezentant KK Junior nedovŕšil vek 18 rokov 

**Uveďte všetky kontakty, pomocou ktorých Vás v prípade potreby zastihneme !! 

Tréning vedie tréner alebo osoba trénerom poverená. Vedúci tréningu určuje spôsob a druh tréningu. Reprezen-
tanti sú povinní rešpektovať pokyny vedúceho tréningu. V prípade nerešpektovania pokynov vedúceho tréningu 
budú reprezentanti z daného tréningu vyradení a zúčastnia sa ho len pasívnou formou (t.j. sledovaním). Súčasne 
budú rodičia takýchto reprezentantov informovaní o ich správaní. Neskorý príchod na tréning bez náležitého 
ospravedlnenia bude riešený informovaním rodičov, resp. osobným pohovorom s reprezentantom. Povinnosťou 
reprezentanta je zúčastniť sa tréningov, ktoré mu tréneri KK Junior určia v týždni. Pravidelnosť absolvovania 
tréningov v KK Junior je  jedným z prioritných predpokladov pre nomináciu pre jednotlivé športové a spoločen-
ské  podujatia. Ak sa nominovaní reprezentanti bez náležitého ospravedlnenia súťaže nezúčastnia, nebudú ďalej 
na ďalšie súťaže nominovaní. Pred súťažou sú reprezentanti povinní predložiť trénerovi všetky náležitosti k jej 
účasti. V prípade nekompletných daných náležitosti nebudú reprezentanti k súťaži pripustení a zúčastnia sa jej 
len pasívnou formou, pričom všetky náklady spojené so súťažou uhradia v plnej výške samostatne, resp. v prípa-
de ich neplnoletosti ich rodičia. Na spoločné klubové akcie sú reprezentanti povinní prichádzať vo vopred do-
hodnutom čase. O neúčasti na akcií sú reprezentanti povinní vopred informovať trénera. Každé porušenie vnú-
torného poriadku klubu na súťažiach a akciách bude konzultované vedením klubu. Výsledok jednania bude 
oznámený jednotlivým reprezentantom a ich rodičom. Odovzdaním vyplnenej prihlášky vzniká členstvo v Kara-
te klube Junior Prešov, o. z. (ďalej len KK Junior). Všetci členovia majú práva a povinnosti určené podľa stanov 
klubu. Všetky poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné, chránené pred nepovoleným použitím mimo 
zamerania KK Junior. Podpisom zároveň súhlasíte s tréningovým procesom Vášho dieťaťa v KK Junior, beriete 
na vedomie a prehlasujete, že dieťa netrpí závažnými chorobami alebo rôznymi poruchami ohrozujúcimi život 
dieťaťa pri pravidelnom tréningovom procese a súhlasíte s použitím reklamných, fotografických a marketingo-
vých materiálov pri rôznych aktivitách KK Junior Prešov (napr.: sociálne siete, náborová kampaň atď.). Ďalej v 
zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, 
dobrovoľne vyjadrujete súhlas Karate klubu Junior Prešov, o. z. so spracovaním poskytnutých osobných údajov 
uvedených v danom dokumente, na ďalšie úkony v rámci fungovania, realizácie rôznych činností a ďalších akti-
vít KK Junior. Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám - všetkým subjektom 
spolupracujúcim s KK Junior, a to na účely určenými činnosťami KK Junior. 

Dátum podpísania prihlášky:……………………………. 

 ***Svojim podpisom danú prihlášku potvrdzuje rodič reprezentanta, resp. potvrdzuje zákonný zástupca v prípade, ak  repre-
zentant KK Junior nedovŕšil vek 18 rokov, alebo prihlášku potvrdzuje reprezentant KK Junior , ak dovŕšil vek 18 rokov. 

.....................................................!
podpis reprezentanta KK Junior***

..................................................................!
 podpis rodiča reprezentanta KK Junior***



V rámci náboru 2022/23, každý NOVÁČIK dostane začiatočnícku výbavu zdarma !!  
Podmienky - vyplatenie ZÁPISNÉHO + 1 MESAČNÝ POPLATOK (čítaj nižšie) 
Zároveň zo všetkých členov vyžrebujeme výhercov TELEVÍZOROV, XBOXOV a ďal-
ších hodnotných cien !! 
Podmienky - vyplatenie ZÁPISNÉHO + 3 - MESAČNÝ POPLATOK (čítaj nižšie) 

1. Zaregistrujte sa na našej stránke: www.karate-presov.sk, zaregistrujte svoj email (vľavo dole na 
úvodnej stránke zadajte svoj email a stlačte ODOSLAŤ). Email prosím zadajte určite, keďže všetká 
komunikácia KK JUNIOR s rodičmi, prebieha elektronickou formou. 

2. Tu sú dôležité informácie o poplatkoch a platbe v našom klube: 
a) Reprezentant v NÁBORE má nárok na 1- tréningovú jednotku ZDARMA. 
  
b)  Po tejto tréningovej jednotke ZDARMA, je potrebné zaplatiť poplatok sumu 20,-EUR, tzv. zápis-
né (jednorázový poplatok v sezóne – poplatky za reprezentanta do VÚKABU, SZK atď.) - ZÁPISNÉ 
PLATIA POKROČILÍ REPREZENTANTI A AJ NOVÁČIKOVIA !! Na nasledujúci tréning, prineste 
aj vypísanú so všetkými údajmi. 

c) Mesačný poplatok za tréningovú jednotku v KK Junior Prešov je poplatok suma 25,-EUR (poplat-
ky za telocvične, energie, šatne, úložné priestory, doplatky za bazén, náradie a náčinie používané v 
tréningovom procese atď.). Mesačný poplatok bude vyplatený do 15. dňa kalendárneho mesiaca, za 
ktorý rodič platí mesačný poplatok za reprezentanta.  
Poplatok pri platbe 3 mesiace vopred je poplatok suma 60,-EUR  (príklad: zaplatím od Novembra do 
Januára, čiže vopred 3 kalendárne mesiace). 
Pri jednorázovej ročnej platbe za 1 dieťa (zaplatím v septembri, alebo v inom mesiaci počas daného 
školského roka vopred tréningy až do júna), je poplatok za dieťa celková suma 200,-EUR. 
  
Mesačný poplatok pri 2-och súrodencoch, členoch rodiny, atď., ktorí trénujú v KK Junior Prešov je 
poplatok suma 20,-EUR za jedného reprezentanta (spolu 40,- EUR za oboch za daný kalendárny me-
siac). Pri platbe 3 mesiace vopred pri 2-och súrodencoch, členoch rodiny, atď., ktorí trénujú v KK 
JUNIOR je poplatok suma 100,-Eur (príklad: zaplatím od Novembra do Januára, čiže vopred 3 kalen-
dárne mesiace). Pri viacerých súrodencoch, alebo členoch rodiny ako 2 osoby, kontaktujte email: juni-
or@karate-presov.sk a dohodneme sa na úľave z poplatkov. 
   
Pri akejkoľvek platbe uviesť variabilný symbol - dátum narodenia reprezentanta (napr. 08081995) a do 
poznámky uviesť mesiac za ktorý je to poplatok platený plus meno reprezentanta (September 2018, 
Janko Hraško). Iné zľavy ako tie, ktoré sú uvedené na stránke KK JUNIOR, neposkytujeme ako klub. 

d) Všetky tieto platby realizujte v peňažnom ústave SLSP na účet: IBAN: SK81 0900 0000 0051 2104 
2541. Vo variabilnom symbole uveďte dátum narodenia reprezentanta, a v poznámke obdobie a 
účel (zápisné, mesačný poplatok) platby. Všetky tieto platby realizujte len na klubový účet, nikdy 
nie osobne kvôli transparentnosti finančných operácií !! Alikvotné časti platieb členom klubu nevra-
ciame, v prípade nepredvídateľných okolností, sa Vaše platby nerušia, ale presúvajú sa, pre úhradu 
nasledujúceho obdobia. 

e) V prípade prerušenia tréningov z akýchkoľvek dôvodov, sa poplatky presúvajú na ďalšie obdobie, 
kedy tréningy opätovne začnú. Ak ste nevypísali rodné číslo dieťaťa, urobte tak, ináč Vás nevieme 
zaregistrovať !!! 
  
3. K prvým tréningovým jednotkám potrebuje reprezentant športové oblečenie, športovú obuv, pitný 
režim (kimono s bielym opaskom je potrebné u reprezentanta po 2 mesiacoch tréningu v KK Junior 
Prešov, resp. vždy najneskôr od mesiaca NOVEMBER v rámci sezóny. ) 

Naše motto je: 
DETI - RODIČIA - TRÉNERI. SPOLU DOKÁŽEME VEĽKÉ VECI. 
Vaši tréneri KK Junior Prešov 


