
_____________________________________________________________________________________________________
AUTOKLUB České republiky, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 // www.autoklub.cz

Strana 1 z 1

Mezinárodní Národní

V ……………………………..…….… dne ………………...……….

Obec: Ulice a čp.: PSČ:

Podpis žadatele

Federace automobilového sportu AČR 

Žádost o licenci soutěžícího 2016

Údaje o žadateli (klub nebo fyzická osoba):

R.č.: 2

PSČ:

Dat. nar.:Email:

Ulice a čp.:Obec:

Mobil:

Jméno/Název klubu:

Údaje o zástupci soutěžícího (vyplní se, pouze je-li odlišný od žadatele):

Mobil Dat. nar.:Email:

1 Vyplní Autoklub ČR.
2
 Poskytnutí rodného čísla není povinné.

3 Žadatel vyplní název firemní licence soutěžícího. Název nesmí být urážlivý či hanlivý v žádném směru a musí být v plném souladu se všemi řády (viz níže). 
4 Vyplnění identifikačního čísla je pro právnické osoby povinné. Poskytnutí rodného čísla je nepovinné.

Vyplněním a podpisem této žádosti potvrzuji, že jsem se seznámil/a s „Informacemi AČR o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů“, na základě kterých jsem byl/a podrobně informován/a a poučen/a o zpracování mých osobních údajů, které jsem vyplněním 
přihlášky poskytl/a. V případě, že jsem jej poskytl, souhlasím s využitím svého rodného čísla pro vnitřní potřeby AČR. Beru na vědomí, že moje osobní 
údaje, vyjma rodného čísla, mohou být využívány i pro nabízení obchodu a služeb a souhlasím se šířením obchodních sdělení elektronickými prostředky. 
Dále prohlašuji, že budu dodržovat Stanovy AČR, vnitřní předpisy AČR, rozhodnutí orgánů AČR, a budu dodržovat a řídit se při výkonu sportovní činnosti 
vnitřními předpisy a pravidly AČR, mezinárodními a národními sportovními řády, Světovým antidopingovým kodexem a souvisejícími mezinárodními a 
národními předpisy a pokyny. Souhlasím, že jakýkoliv spor vyplývající z rozhodnutí vydaného podle Světového antidopingového kodexu může být po 
vyčerpání postupu výslovně stanoveného ve Světovém antidopingovém kodexu postoupen výhradně, jak se stanoví v příslušných článcích Světového 
antidopingového kodexu, odvolacímu orgánu a v poslední instanci Arbitrážnimu soudu pro sport, ke konečnému a závaznému rozhodčímu řízení. 
Souhlasím, že rozhodnutí výše uvedeného odvolacího orgánu budou konečná a vynutitelná, že nevznesu žádný nárok, nezahájím žádné arbitrážní řízení, 
soudní proces nebo soudní spor, u kteréhokoliv jiného soudu nebo tribunálu. 

Tímto dále žádám o členství týmové v Autoklubu ČR.   ANO NE 

Údaje o žadateli (firemní licence):

Obec: Ulice a čp.: PSČ:

Jméno: Příjmení R.č.: 1

Mobil: Email: Dat. nar.:

Název firemní licence: 3

Jméno/Název organizace: IČ/R.č: 4

Druh požadované licence

Číslo licence: 1
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