Raptor Dojang
Taekwondo WTF
Obsah
Vážení rodiče, cvičenky a cvičenci, obálka, kterou jste obdrželi obsahuje následující dokumenty :








tento dokument s vysvětlením vyplnění přihlášky, informací k zákonu č. 101/2000 Sb. a průkazu Raptor Dojang
přihlášku člena Raptor Dojang
informace k zákonu č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění po novele provedené zákonem č. 177/2001 Sb.
informativní leták o místu a rozpisu tréninků, členských příspěvcích, přehledu prázdnin, aktualitách a kontaktu na trenéry
grafické znázornění směrů, částí těla, úderových ploch
základní názvosloví
etika

Odkazy
Další informace a aktuality lze nalézt na webových stránkách www.raptor.cz

Informace
Vyplňte prosím, příslušné údaje do přihlášky člena Raptor Dojang, do dokumentu informace k zákonu a průkazu Raptor Dojang
podle pokynů uvedených v následujícím bodu. Sežeňte si dvě fotografie velikosti 3.5 x 4.5 cm. Jednu nalepte do přihlášky a druhou
vložte do obálky. Přihlášku člena Raptor Dojang s nalepenou fotografií, informace k zákonu a jednu fotografii vložte zpět do
obálky, kterou jste obdrželi a odevzdejte ji na tréninku. Průkaz Raptor Dojang neodevzdávejte a ponechte si ho u sebe.

Vyplnění údajů
Vyplňte prosím, přihlášku hůlkovým písmem podle uvedeného vzoru.
U mimopražských telefonních čísel vyplňte předvolbu města. Pokud jste
cizí státní příslušník, tak vyplňte místo rodného čísla číslo cestovního
pasu. V přihlášce Raptor Dojang (viz obr.) musíte mít fotografii velikosti
3.5 x 4.5 cm. Jednu fotografii nalepte do přihlášky.
Na druhou fotografii zezadu napište své příjmení a jméno, vložte ji do
obálky, kterou odevzdáte na tréninku. Bude Vám později nalepena do
svazového průkazu Českého svazu taekwondo WTF, do kterého se
zapisují zkoušky na vyšší technické stupně (pásky). Svazový průkaz
získáte později, až budete poprvé skládat zkoušky.
Vyplňte prosím, Vaše příjmení, jméno, datum a podpis v informacích
k zákonu č. 101/2000 Sb. (viz obr.).

Děkujeme za vyplnění přihlášky a informací k zákonu č. 101/2000 Sb.
S pozdravem Raptor Dojang

