
EVIDENČNÍ LIST
Hobby Dance® – amatérská liga Svazu učitelů tance ČR

Jméno: __________________________________  Příjmení: __________________________________

Datum narození: ___________________________

Kontaktní adresa Taneční škola/klub

Ulice: ___________________________________ Název: ____________________________________

________________________________________ Ulice: _____________________________________

Město a PSČ: _____________________________ Město a PSČ: _______________________________

E-mail: __________________________________ E-mail: ____________________________________

________________________________________ Kontaktní osoba: ____________________________

Podpisem tohoto evidenčního listu poskytuji souhlas s tím, aby Svaz učitelů tance ČR zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté
v souvislosti s mým členstvím v Hobby Dance. (§ 11 zákona č. 101/2000 Sb.).
Prohlašuji, že nejsem členem ČSTS – držitelem třídy D a vyšší, zároveň jsem v předchozích 3 letech nebyl držitelem třídy C, ani jsem
v předchozích 5 letech nebyl držitelem třídy B nebo vyšší v tanečním sportu.
Beru na vědomí, že se zodpovídám za svůj zdravotní stav a akcí SUT účastním na vlastní nebezpečí.

Datum: __________________________________ Podpis člena: _______________________________

Úřední záznamy (vyplní sčitatel)

Číslo průkazu: _____________________________ Poplatek uhrazen: ____________________________

Vystaven dne: _____________________________ Místo: ____________________________________

Totožnost ověřena dle: ______________________ Ověřil a vydal: ______________________________
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