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Svaz kulturistiky a fitness České republiky, z. s. 
 IČ: 62931440 • bankovní spojení: 22349/5500 

 

Přihláška oddílu (evidenční list) 
 

Název oddílu: 
max. 30 znaků; velká písmena možná pouze na 

začátku slov nebo v případě zkratek; název by měl 
obsahovat i město (není to ale podmínkou) 

 

Adresa sídla oddílu:  
(plná adresa včetně PSČ) 

 

Jméno předsedy, majitele:  

Kontaktní telefon:  

E-mail:  

Adresa pro zasílání  
korespondence: 

 

IČO, DIČ:  

Bankovní spojení - číslo účtu:  

 
Jsme oddíl kulturistiky v rámci TJ registrované v ČUS     – ano, ne *) 

Název TJ: ……………………………………………… Razítko TJ: ……………………… 

 

Jsme sportovní klub registrovaný jako občanské sdružení na min. vnitra i v ČUS   – ano, ne *) 

Číslo registrace:   ……………………………………. 

 

Jsme sportovní klub registrovaný jako občanské sdružení na ministerstvu vnitra  – ano, ne *) 

Číslo registrace: ……………………………………. **) 

 

Jsme členem jiné tělovýchovné organizace (Sokol, PTU, Asociace TJ, apod.)  – ano, ne *) 

Název střešní organizace: …………………………..  **) 

 

Jsme subjekt - fitcentrum na bázi podnikatelského oprávnění    – ano, ne *) 

Obchodní název firmy: …………………………..  Razítko firmy: ……………………… 

 

Výše uvedený oddíl žádá o registraci svého oddílu ve Svazu kulturistiky a fitness ČR. Oddíl se tímto zavazuje dodržovat 

Stanovy, Pravidla, Řády a Směrnice SKFČR, IFBB, ČUS a souhlasí se zpracováváním osobních údajů ve výše uvedeném 

rozsahu v souladu se zákonem 101/2000 Sb. a 177/2002 Sb. za účelem evidence v souvislosti s jeho účastí na soutěžích a 

činností SKFČR. Na základě požadavků MŠMT je nutné veškeré údaje vyplnit. 

 

V …………………… dne ……………….. podpis a razítko: …………………………………..…… 

*) nehodící se škrtněte, vyplňte jen jednu možnost, pro více možností vyplňte více evidenčních listů 
**) musí být přiložen seznam členů spolu s daty narození 

 

Poplatek za přihlášení oddílu je 5.000 Kč. Tuto částku zašlete na účet 22349/5500 (Raiffeisenbank), 
do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno oddílu. Vyplněnou žádost odešlete na adresu 
sekretariátu: SKFČR, Jandova 216/10, Praha 9, 19000. 


