
PŘIHLÁŠKA  DO  LUKOSTŘELECKÉHO ODDÍLU TJ OPAVA, z.s. 
 

 

Příjmení, jméno, titul :  

 

Datum narození :  Rodné číslo :    

 

Bydliště :  

  

 

  Telefon :  

  e-mail :  

Zaměstnání:  

 

Zákonný zástupce dítěte* :  

    (jméno, zaměstnání,   

          telefon, e-mail )  

 

 

Byl jsem poučen o bezpečnosti při lukostřelbě. 

 

Prohlašuji, že netrpím žádnou vážnou chorobou, která by mohla při lukostřelbě způsobit úraz mi nebo 

ostatním členům LO (záchvatovitá onemocnění, epilepsie, duševní nemoci,…), neužívám léky ani látky, 

které jsou na  seznamu zakázaných látek , viz   www.antidoping.cz.  

Případnou změnu zdravotního stavu nahlásím, event. budu konzultovat s vedením LO. 
 

 

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění  

                    a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb. , v platném znění 

Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s 

mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.  

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, 

do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému okresnímu sdružení ČUS a 

následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce 

při soutěžích.  

Rovněž souhlasím se zpřístupněním mých osobních údajů v nezbytném rozsahu pro orgány státní 

správy a územích samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či jiných 

příspěvků z veřejných rozpočtů. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a 

evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.  

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona 

č.101/2000Sb., v platném znění. 

https://www.uoou.cz/zakon-o-ochrane-osobnich-udaju/ds-1261/p1=1261 

 

 

 

V ……………........……… dne …..........……… 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

        vlastnoruční podpis 
          ( * u osob mladších 15 let souhlas zákonných zástupců) 

Příloha:  1x foto 

http://www.antidoping.cz/
https://www.uoou.cz/zakon-o-ochrane-osobnich-udaju/ds-1261/p1=1261


 

POUČENÍ O ODPOVĚDNOSTI        
( příloha k Přihlášce do LO TJ Opava, z.s. ) 

 

LO TJ Opava zabezpečuje podmínky pro činnost členů oddílu na oddílové střelnici v Opavě-Jaktaři.  

Lukostřelba provozovaná na této střelnici podléhá pravidlům WA  v aplikaci Českého lukostřeleckého 

svazu. Provoz na střelnici je řízen dle harmonogramu řízených tréninků a závodů.  

Individuální tréninky jsou možné mimo stanovený harmonogram pouze u lukostřelců starších 18-ti let 

(zpravidla vyšší výkonnostní třídy) na jejich vlastní odpovědnost. U ostatních lukostřelců na základě 

informování předsedy LO TJ Opava a na jejich vlastní odpovědnost.  

Individuální tréninky lukostřelců mladších 18-ti let jsou zakázány bez dozoru odpovědného trenéra  

nebo proškoleného odpovědného zástupce lukostřelce. 

 

Luk s napínací silou větší než 150 N (přibližně 32 lbs základního výrobního nátahu luku) je klasifikován dle 

Zákona č.119/2002 o zbraních jako „Mechanická zbraň“ a podléhá zvláštnímu režimu: 

-   nesmí být nabýván, držen či přenášen fyzickou osobou mladší 18-ti let, 

-  střelba ze zbraně je zakázána v místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby, nebo kde by 

mohla být způsobena škoda na majetku,  

-  držitel zbraně je povinen zabezpečit zbraň proti zneužití, 

-  držitel zbraně nesmí zbraň nosit nebo s ní jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost snížena 

požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci. 

 

Vzhledem k tomu, že i luk nižší napínací síly může nepovoleným zacházením způsobit škodu na zdraví nebo 

na majetku, LO TJ Opava neodpovídá za jakoukoliv manipulaci či transport luku mimo areál střelnice.  

Za docházku lukostřelců mladších 18-ti let na střelnici a za transport či manipulaci s lukem 

odpovídají jejich odpovědní zástupci. 

 

LO TJ Opava je oprávněn na střelnici ukončit tréninkovou či závodní činnost lukostřelce, který nerespektuje 

režim řízeného tréninku či závodu, nebo svým chováním ohrožuje zdraví osob či porušuje výše citovaná 

ustanovení Zákona o zbraních. V případě nedodržení zákazu je oprávněn vymáhat na něm způsobenou 

škodu se všemi právními důsledky. 

 

LO TJ Opava organizuje účast závodníků - členů oddílu na vybraných závodech WA či ČLS zpravidla mimo 

Opavu. Pro každý závod platí základní pravidlo: Závodníci startují na vlastní nebezpečí.  

Organizací je chápáno, že oddíl provede přihlášení členů oddílu, rezervaci ubytování, stanoví kapitány pro 

soutěže družstev apod. Oddíl nepřebírá právní odpovědnost za žádného lukostřelce, zvláště ne lukostřelce 

mladší 18-let, za kterého odpovídají odpovědní zástupci! V případě, že se dohodnou rodiče lukostřelce 

s jinou osobou starší 18-let o zabezpečení dozoru na tomto výjezdu, nemá toto žádný právní účinek vůči LO 

TJ Opava. Oddíl zde vystupuje pouze jako základní registrační jednotka ČLS ve smyslu stanov a Soutěžního 

řádu.  

 

 

S poučením seznámen dne: 

 

 

             

                                                                                                                             

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

         Pavel Hradil                člen oddílu 

  Předseda LO TJ Opava    (u osoby mladší 18-ti let odpovědný zástupce) 

 


