
  

 

Bežecká akadémia Marcela Matanina o.z., Saratovská 2986/83, 934 05 Levice  

E-mail: treningy@bamm.sk 

 

PRIHLÁŠKA 2022/2023 
 

ÚDAJE O ČLENOVI ODDIELU: 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia: 

Rodné číslo (potrebné k registrácii do SAZ): 

Adresa: 

Navštevovaná škola: 

Konfekčná veľkosť trička atléta: 

 

ÚDAJE O ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOCH: 

Meno a priezvisko matky: 

Telefónne číslo: 

E-mail: 

 

Meno a priezvisko otca: 

Telefónne číslo: 

E-mail: 

 

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY: 

Členský príspevok sa platí 2-krát resp. 3-krát do roka a to: 

1. obdobie: 12.9.2022 – 31.1.2023 – platbu uskutočniť do 30.9.2022 
2. obdobie: 1.2. 2023– 31.6.2023 – platbu uskutočniť do 28.2.2023 

3. obdobie: 1.7. - 31.8.2023 – v prípade záujmu, po individuálnej dohode 

Výška členských príspevkov: 

- 290 € / polrok – tréningové skupiny mládežníckej atletiky- dorast, starší žiaci, mladší žiaci 

    (tréningové skupiny, ktoré trénujú 3x do týždňa /1,5 hod tréning/) 

- 230 € / polrok – tréningové skupiny atletickej predprípravky, prípravky, detskej atletiky) 

   (tréningové skupiny, ktoré trénujú 2x do týždňa /1 hod tréning/) 

Úhrady, aj celý chod Bežeckej akadémie Marcela Matanina prebieha prostredníctvom aplikácie Paysy. Po zaslaní 

riadne vypísanej prihlášky Vám bude pridelené heslo a vlastný variabilný symbol, na základe ktorého Vás poprosíme 

uhradiť platbu. Všetky dôležité informácie, návod, heslo a VS Vám bude zaslaný na Váš mail. 
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Bežecká akadémia Marcela Matanina o.z., Saratovská 2986/83, 934 05 Levice  

E-mail: treningy@bamm.sk 

INTERNÉ PREDPISY 

ZÁKLADNÝ VÝBER Z PRÁV A POVINNOSTÍ ČLENA 
 

Práva člena Bežeckej akadémie Marcela Matanina: 

- zúčastňovať sa tréningov, podľa pokynov trénera, 

- zúčastňovať sa akcií usporiadaných športovým klubom, 

- zúčastňovať sa súťaží, na ktoré bol nominovaný športovým klubom. 

 

Povinnosti člena Bežeckej akadémie Marcela Matanina:  

- platiť členské príspevky stanovené klubom na uvedený účet, 

- počas tréningu alebo iných akcií usporiadaných športovým klubom, dodržiavať disciplínu a pokyny trénera,  

- zúčastňovať sa súťaží, do ktorých je člen klubu nominovaný športovým klubom, a vopred písomne, telefonicky alebo  osobne oznámiť neúčasť   

 na pretekoch a akciách, 

- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností  pomáhať atletickému oddielu, 

- nemanipulovať so zariadeniami Bežeckej akadémie Marcela Matanina bez pokynu a v neprítomnosti trénera,  

- konať v duchu morálnych zásad a fair-play, dbať o dobré meno bežeckej akadémie. 

 

Zánik členstva v bežeckej akadémii: 

- za opakované hrubé porušovanie disciplíny a pokynov trénera, 

- za neplatenie členských príspevkov, 

- ukončením doby trvania členstva v klube, 

- vylúčenie za neplnenie základných povinností člena, 

- vylúčenie za poškodzovanie dobrého mena klubu. 

 

Cvičebné náradie a pomôcky Bežeckej akadémie Marcela Matanina je člen povinný používať jedine spôsobom k tomu určeným a dodržiava pokyny trénera. 

Je pritom povinný chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných. Vedenie Bežeckej akadémie Marcela 

Matanina  nenesie zodpovednosť za škody, poranenia, alebo úrazy, ktoré si spôsobili členovia, resp. návštevníci vlastnou neopatrnosťou, alebo nerešpektovanie 

pokynov trénera. 

 

INFORMOVANÝ SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

(v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov a § 78 ods. 6 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) 

Dole podpísaný zákonný zástupca dieťaťa, týmto vyhlasujem, že som bol informovaný/á v  zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o spracovávaní osobných údajov uvedených na účely 
registrovania do Bežeckej akadémie Marcela Matanina (systém Paysy), na účely zabezpečenia a dodržiavania podmienok pre registráciu v SAZ, účasti na 
športových súťažiach a iných športových aktivitách prevádzkovateľa (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“).  

  

☐ Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v rozsahu, ako boli poskytnuté na prihláške. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na 
emailovú adresu Bežeckej akadémie Marcela Matanina alebo písomnej žiadosti na adresu sídla Bežeckej akadémie Marcela Matanina 

 

☐ Súhlasím so zhotovovaním a zverejňovaním obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z tréningov /pretekov/akcií/podujatí a to na web stránke 
Bežeckej akadémie Marcela Matanina, fan page na sociálnej sieti alebo akýchkoľvek iných miestach a dokumentoch na účely propagácie Bežeckej akadémie 
Marcela Matanina ; Fotografie a videá môžu byť zhotovované Bežeckou akadémiou Marcela Matanina alebo jeho zmluvným partnerom.  

 
Zároveň beriem na vedomie, že som bol poučený o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené v nariadení GDPR, zákonoch a v „Politike informovanosti 
dotknutej osoby“.  
 
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona a že mi boli poskytnuté informácie v súlade s § 15 Zákona. Zároveň 
vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) 
Zákona. Zároveň sa zaväzujem každú zmenu poskytnutých osobných údajov nahlásiť Bežeckej akadémii Marcela Matanina do 15 dní odo dňa uskutočnenia  zmeny. 
 
Svojim podpisom potvrdzujem správnosť a pravdivosť hore uvedených údajov a zaväzujem sa platiť včas stanovené členské príspevky, dodržiavať interné predpisy 
a nariadenia oddielu a akceptovať rozhodnutia riadiacich orgánov oddielu. 
 
 
 
V Bratislave, dňa ...........................................         Podpis zákonného zástupcu: ............................................. 
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