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PŘIHLÁŠKA k členství v České asociaci extrémních sportů
Sídlo: Česká asociace extrémních sportů, P.O.Box 10, 747 06 Opava

Česká asociace extrémních sportů je sdružení, které organizuje a řídí outdoor extremní sportovní soutěže v ČR. Extremní soutěže jsou sportovní soutěže kombinované ze sportovních disciplín - (nepřípustné jsou klasické kombinace: dua, tria ... tlonové, moderní pětiboj, sdružený závod na lyžích ...). Soutěží se v závodech jednotlivců, hlídek (adventure race, survivaly ...) a štafet.
Členy ČAES se mohou stát všichni příznivci outdoor "extremního" sportu bez omezení. Registrace je zdarma a mohou se registrovat jednotlivci i týmy (kluby, oddíly). Právní subjektivita týmů není podmínkou. Registrovat se můžete na závodech při prezentaci nebo u předsednictva ČAES na adrese: 
ČAES, P.O.Box 10, 747 06 Opava 6. 
nebo přes e-mail: info@caes.cz, nebo formulářem na www.caes.cz, nebo vyplněním níže požadovaných údajů

Informace k zákonu č. 101/2000 Sb., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve znění po novele provedené zákonem č. 177/2001 Sb. 
Registrací v ČAES uděluji následující S O U H L A S: Podle zákona č.101/2000Sb. O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, v platném znění a zákona č. 133/2000Sb., v platné znění "Souhlasím s tím, aby ČAES zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v ČAES. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že ČAES je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence ČSTV (VV ČSTV)a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV, k vedení evidence členské základny v ČSTV, k identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je ČAES oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v ČAES" "Souhlasím s tím, aby ČAES distribuovala informace z dění v ČAES na můj email"
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PŘIHLÁŠKA k členství v České asociaci extrémních sportů

Jméno a Příjmení:
 
E-mail:
 
Oddíl (klub, team): 1)
 
Rodné číslo:
 
Město
 
PSČ:
 
Ulice:
 
Telefon:
 
www vašeho oddílu nebo poštovní adresa:
 
sportovní odvětví, které preferujete:
 
Podpis

1) vyplňte, pokud oddíl existuje

Na základě vyplněných údajů a doručení na adresu ČAES obdrží člen ČAES identifikační číslo (CAES ID) a popř. průkaz člena.



