
 
 

Statut člena VSCM 
 

Jméno a příjmení sportovce …………………………………………………………. 

Oddíl/klub        …………………………………………………………. 

Rodné číslo    …………………………………………………………. 

Telefon    …………………………………………………………. 

e-mail     …………………………………………………………. 

Adresa trvalého bydliště  …………………………………………………………. 

 

1. Povinnosti člena VSCM 

a) zúčastňovat se tréninkového procesu, sloužícího ke zvyšování fyzické i technické 
připravenosti, pravidelně se zúčastňovat rehabilitačního a regeneračního procesu, 
sportovních soutěží, výcvikových táborů, testování a lékařsko-tělovýchovného vyšetření 
dle pokynů ústředního trenéra (dále jen ÚT) Českého veslařského svazu (dále jen ČVS), 
případně trenéra/trenérky, jehož ÚT pověří vedením níže výše uvedeného člena VSCM 

b) vést si řádně internetový tréninkový deník (http://td.sportis.cz) a ten na výzvu kdykoliv 
předložit k náhledu odpovědným osobám, uvedených v odstavci a) tohoto statutu 

c) dodržovat pokyny ústředního trenéra ČVS a ústředním trenérem pověřeného trenéra 
VSCM při sportovní činnosti i v občanském životě a vystupovat v duchu morálních zásad 
a fair play  

d) vynakládat v rámci svých schopností a možností maximální úsilí ke splnění stanovených 
výkonnostních cílů, v závodech soutěžit čestně, znát a dodržovat pravidla a sportovní 
řády, respektovat rozhodnutí rozhodčích, na místo tréninkových srazů, sportovního 
soustředění, nominační, domácí či zahraniční soutěže se dostavit včas a v případě nemoci 
či zranění se bezodkladně a předem omluvit ze své účasti u ústředního trenéra ČVS 

e) účastnit se závodů a testů dle požadavků a kritérií pro zařazení do reprezentačního 
družstva ve věkové kategorii člena VSCM, při nominaci na akci státní sportovní 
reprezentace plnit povinnosti, zúčastňovat se jí a usilovat o úspěšnou reprezentaci, dbát 
pokynů ústředního trenéra ČVS 

f) dbát o své zdraví, dodržovat zásady denního režimu, životosprávy, hygieny, regenerace 
a rehabilitace 

g) sledovat prostřednictvím ADV ČR (www.antidoping.cz) aktualizovaný seznam 
zakázaných látek a metod dopingu a vyvarovat se jejich užívání v jakékoliv formě a 
podobě včetně používání zakázaných metod dopingu   

h) řádně pečovat o zapůjčený sportovní materiál  
i) řádně plnit školní povinnosti, v případě zameškání vyučování z důvodu tréninku, závodů 

či soustředění doplnit si a doučit danou látku 

2. Vyřazení, vyloučení ze VSCM 

a) člen VSCM může být vyřazen ústředním trenérem ČVS, pokud je dlouhodobě nemocen 
b) člen VSCM bude vyřazen v případě zařazení do resortního centra  
c) člen může být vyloučen z důvodu závažného provinění v bodě 1 tohoto statutu, o 

vyloučení rozhoduje ústřední trenér ČVS 
d) člen VSCM může požádat ústředního trenéra ČVS písemnou formou o vyřazení z 

VSCM, ústřední trenér ČVS rozhodne, zda bude a za jakých podmínek závodník ze 
VSCM vyřazen 
 

Člen VSCM bude podporován z finančních zdrojů programu VSCM úměrně dle jeho sportovní 
úrovně a potencionální účasti v reprezentačních týmech ČR ve veslování. 

http://td.sportis.cz/
http://www.antidoping.cz/


 
Souhlasím se Statutem člena VSCM v plném znění a souhlasím se zveřejněním svých dat 
v evidenci ČVS a zveřejněním na internetových stránkách ČVS. 
 
Beru na vědomí, že porušení tohoto statutu může být sankcionováno příslušných orgánem 
ČVS a v krajním případě může dojít i k mému vyloučení z členství v VSCM. 
 
 
 
 

V……………………. dne ……………………. 
       

 
 
 

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

                                  vlastnoruční podpis sportovce    
  



 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, a nařízení Evropského Parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v platném 
znění (obé dále jen „zákon“) 

Jméno níže podepsaný/á……………………………………………nar. ………………….. 

trvale bytem…………………………………………………………………………………… 

souhlasím s tím, aby mé osobní údaje poskytnuté Českému veslařskému svazu, 
IČO: 48136794, se sídlem Atletická 100/2, 160 00 Praha 6 (dále jen „ČVS“), byly tímto svazem 
jako správcem a zpracovatelem zpracovány a uchovávány, popř. poskytnuty i třetím osobám 
a to výhradně za účelem uvedeným v tomto souhlasu. 

Účelem zpracování osobních údajů, vedení údajů a osobní složky jakož i poskytování těchto 
údajů třetím osobám je výhradně zájem svazu. 

Za výše uvedeným účelem jsou osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu poskytovány třetím 
osobám, jako jsou například, pořadatelé sportovních soutěží, poskytovatelé grantů a dotací 
atd. 

Souhlasím též s tím, že pro potřebu propagace a dokumentace činnosti svazu, může být na 
akcích souvisejících s činností svazu, zachycována podoba členů (tedy i moje) tak, aby bylo 
podle zobrazení možné určit jejich totožnost formou fotografie, nebo videozáznamu apod. Dále 
souhlasím s tím, aby svaz tyto záznamy používal při prezentaci své činnosti a to i například na 
veřejně přístupných webových stránkách. 

Beru tímto na vědomí a dávám výslovný souhlas s tím, že ode dne podepsání statutu člena 
VSCM výše uvedeného svazu povede správce a zpracovatel o mé osobě tzv. „Osobní složku 
člena VSCM“, která bude obsahovat údaje o jménu, příjmení, rodném číslu, datu narození, 
adrese trvalého pobytu, adrese elektronické pošty, telefonním spojení, a dále povede záznamy 
o historii působení člena, záznamy o sportovní přípravě a sportovních výsledcích (tyto 
záznamy jsou řádně zapsány v internetovém tréninkovém deníku), záznamy o přestupcích, 
záznamy o udělených odměnách nebo jiných oceněních a lékařské záznamy. Výše uvedené 
osobní údaje mohou sloužit i jako podklad pro automatizované individuální rozhodování, 
včetně profilace. Výše uvedené osobní údaje budou uchovávány po celou dobu existence 
svazu a to i po ukončení mého členství. Prohlašuji, že tento souhlas se zpracováním osobních 
údajů udělený v souladu se zákonem je z mé strany svobodný a dobrovolný. 

Prohlašuji, že jsem byl/a správcem poučena o tom, že jsem oprávněn/a tento souhlas kdykoliv 
odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, 
který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu musí být učiněno pouze písemnou 
formou doručenou na adresu správce. 

Dále prohlašuji, že jsem byl/a správcem výslovně upozorněn/a na právo být vymazán/a z jeho 
evidence, resp. Na právo být zapomenut/a a to v případě zákonem stanovených důvodů. 

 

 

 

V……………………. dne ……………………. 
       
 
 

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

                                  vlastnoruční podpis sportovce                                                                  


