
 

 

       Vyplní ČBF:1. Datum podání: 

Zátopkova 100/2, PRAHA 6 – Strahov, 160 17        2. Datum schválení: 
cbf@cbf.cz,  www.cbf.cz 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ LICENCE ČBF 

3. Podepsaný příjmení a jméno: ...................................................................................................................................... 

4. Datum  narození: ........................................................ 5. Rodné číslo:................................................... …………… 

6. Bytem – místo: ...................................….………....... 7. Ulice a čís.p.: .........................................................………. 

8. PSČ: …….................................................................... 9. E-mail: ………………………….………………..…...….. 

10.*) Podává žádost o vystavení licence (nehodící se prosím škrtněte): 
10.1 Hráče *  10.2 Trenéra*         10.3 Rozhodčího*       10.4 Komisaře* 

     do klubu - Nemám vystavenu licenci hráče. 

Název klubu:   IČ:      Dva podpisy a 

          razítko klubu: 
11. Prohlášení: Tímto beru na vědomí, že se stávám členem České basketbalové federace, z. s., se všemi právy a   
povinnostmi člena tohoto občanského sdružení. Souhlasím s tím, aby federace zpracovávala a evidovala moje osobní 

údaje, poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností ve federaci. Osobní údaje je federace oprávněna 
zpracovávat i evidovat po ukončení mého členství. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech 

skutečnostech dle ustanoveni §11 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.  

12. Podání  bylo  
     podepsáno dne: .........................………. .....................................……….. .............................................................. 

    13. Podpis žadatele:  14. Podpis zákonného zástupce: 

Účet ČBF: 1716905504/0600,                 (u osob mladších 15 let) 
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