
Titul, jméno a příjmení uchazeče o členství: 

Datum narození: 

Rodné číslo /  
u cizího státního příslušníka státní příslušnost  

Adresa bydliště v ČR (PSČ, obec/město, 
              ulice, číslo popisné/organizační): 
Telefonní číslo  
a e-mail:  

Jméno a příjmení zákonného zástupce  
uchazeče mladšího 15 let: 

 

Uchazeč tímto žádá:  o přijetí za člena Českého svazu házené, z.s. (dále jen „ČSH“) 
          

     o přidělení a vyznačení licence dle Licenčního řádu ČSH*  
     hráče* 
     trenéra licence        A   B   C   

* Pro rozhodnutí o přidělení licence.    rozhodčího licence  A   B   C   D 

     časoměřiče 
     delegáta 
 

 

Uchazeč se tímto přihlašuje přímému – bez registrace za klub ČSH 
k členství:   
     nepřímému – s registrací za klub ČSH - reg.číslo klubu:  

IČO:     název klubu: …………………………………………….................………. 

sídlo ..........................................................  podpis oprávněného zástupce klubu ...................... 
 
Uchazeč se zavazuje dodržovat stanovy ČSH a vnitřní předpisy ČSH a řídit se rozhodnutími orgánů ČSH a KSH. 
Uchazeč se dále zavazuje dodržovat antidopingové předpisy a předpisy Mezinárodní házenkářské federace 
(IHF) a Evropské házenkářské federace (EHF).  Uchazeč se zavazuje řádně platit členské příspěvky a další 
stanovené poplatky. 
Uchazeč souhlasí s tím, aby ČSH zpracovával a evidoval jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s členstvím 
a činností v ČSH v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje je ČSH 
oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství.  
 
V………………….………… dne __.__.____  V případě uchazeče mladšího 15 let: 

Podpisem této přihlášky zákonný zástupce potvrzuje souhlas se 
vznikem členství uchazeče v ČSH a s prohlášeními uvedenými 
v této přihlášce. 

 
...…………………………………….               .........................................……………………  

              podpis uchazeče                         podpis zákonného zástupce 

PŘIHLÁŠKA JEDNOTLIVCE 
K ČLENSTVÍ V ČSH 

Český svaz házené, z.s. 
Sídlo: Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1 

IČO: 00548979 

*člen musí nahrát svou průkazovou 
fotografii do systému handball-net 
před startem v utkání  
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