
                               Klub Obedience CZ, z.s. 
   Agenda R / S / I  (rozhodčí / stewardi / instruktroři) 

   Přihláška žadatele / čekatele 

Klub Obedience CZ, z.s. IČ:  270 57 674     e-mail: info@obedience.cz 

Varnsdorfská 339/1, 190 00 Praha 9 - Střížkov  DIČ:  CZ 270 57 674        web: www.obedience.cz 

 

Přihláška žadatele o licenci rozhodčího Klubu Obedience CZ 
Jméno, příjmení:  
 

Datum narození:  
 

Adresa bydliště (ulice, číslo popisné, město, PSČ): 

 
 

Telefon:  E-mail:  
 

Členem Klubu Obedience CZ jsem od:  

Odznak vzorného výcvikáře min. III. třídy udělen dne:  

Zkouška OB3 splněna (limit) dne:  

1. výpomoc na klubové akci dne:  

2. výpomoc na klubové akci dne:  
 

 
Tuto část nevyplňujte. 

Vstupní školení absolvováno dne:  

Písemná zkouška absolvována dne:  

Praktická část přezkoušena dne:  

1. hospitace (datum, místo, u koho):  

2. hospitace (datum, místo, u koho):  

3. hospitace (datum, místo, u koho):  

4. hospitace (datum, místo, u koho):  

5. hospitace (datum, místo, u koho):  

 
 

a) Souhlasím s používáním fotografií a mých osobních materiálů (články atd.) a jejich případném otištění ve 
zpravodajích, či na internetových stránkách (v rámci klubových aktivit OC). 

b) Souhlasím s uložením mých osobních údajů a případnou manipulaci s nimi. Tyto údaje jsou pouze k 
použití pro potřeby OC ve smyslu § 11 zákona č. 101/200Sb o ochraně osobních údajů.  

c) Byl/a jsem seznámen/a s platnými Vnitřními směrnicemi Klubu Obedience CZ pro jmenování instruktorů a 
s platnými Pravidly posuzování obedience v ČR a souhlasím s jejich zněním a podmínkami. 

d) Souhlasím s vedením svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, 
telefonní číslo, e-mailová adresa) v databázi. Souhlasím s jejich předáním zpracovateli, pořadatelům 
vnitrostátních i mezinárodních soutěží a souhlasím se zveřejňováním svých osobních údajů a sportovního 
výkonu nebo funkce (rozhodčí, předseda apod.) v mediích.  

 Svým podpisem potvrzuji, že jsem srozuměn/a a souhlasím s body a), b), c) a d). 
V .......................... Dne…………...……  Podpis  …………………….......…………. 
Přihlášku s doklady o dosažení výkonnostní třídy psovodů zašlete na  klub@obedience.cz. 
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