
Hromadná registrácia členov klubu do Zväzu slovenského lyžovania

Vyplnil: Zväz slovenského lyžovania, o. z. 
Dňa Páričkova 27, 821 08  Bratislava  

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať na registracia@zsl.sk 
zvazslovenskeholyzovania.sk / zsl.sk 
Vyplnením tohto tlačiva a jeho záväzným doručením na sídlo ZSL e-mail registracia@zsl.sk 
súhlasím so spracovaním osobných údajov a súhlasím so stanovami. Tento súhlas sa vzťahuje 
na všetky osoby v tlačive.  Spracovanie osobných údajov | Stanovy
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https://www.zvazslovenskeholyzovania.sk/suhlas-so-spracuvanim-osobnych-udajov/
https://www.zvazslovenskeholyzovania.sk/dokumenty/stanovy/


Hromadná registrácia členov klubu do Zväzu slovenského lyžovania

Vyplnil: Zväz slovenského lyžovania, o. z. 
Dňa Páričkova 27, 821 08  Bratislava  

IČO: 50671669 

Meno Priezvisko 
Rodné 
číslo

Tel. číslo – 
mobil  

(zák. zástupca) 

E-mail
(zák. zástupca) 

Trvalé bydlisko 
– mesto, ulica, 

číslo domu 
PSČ 

Korešpondenčná 
adresa – mesto, 
ulica, číslo domu 

PSČ Kategória Osobná fotografia 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28.

Za klub: V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať na registracia@zsl.sk 
zvazslovenskeholyzovania.sk / zsl.sk 
Vyplnením tohto tlačiva a jeho záväzným doručením na sídlo ZSL e-mail registracia@zsl.sk 
súhlasím so spracovaním osobných údajov a súhlasím so stanovami. Tento súhlas sa vzťahuje 
na všetky osoby v tlačive.  Spracovanie osobných údajov | Stanovy



Hromadná registrácia členov klubu do Zväzu slovenského lyžovania

Vyplnil: Zväz slovenského lyžovania, o. z. 
Dňa Páričkova 27, 821 08  Bratislava  

IČO: 50671669 

Meno Priezvisko 
Rodné 
číslo

Tel. číslo – 
mobil  

(zák. zástupca) 

E-mail
(zák. zástupca) 

Trvalé bydlisko 
– mesto, ulica, 

číslo domu 
PSČ 

Korešpondenčná 
adresa – mesto, 
ulica, číslo domu 

PSČ Kategória Osobná fotografia 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42.

Za klub: V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať na registracia@zsl.sk 
zvazslovenskeholyzovania.sk / zsl.sk 
Vyplnením tohto tlačiva a jeho záväzným doručením na sídlo ZSL e-mail registracia@zsl.sk 
súhlasím so spracovaním osobných údajov a súhlasím so stanovami. Tento súhlas sa vzťahuje 
na všetky osoby v tlačive.  Spracovanie osobných údajov | Stanovy



Hromadná registrácia členov klubu do Zväzu slovenského lyžovania

Vyplnil: Zväz slovenského lyžovania, o. z. 
Dňa Páričkova 27, 821 08  Bratislava  

IČO: 50671669 

Meno Priezvisko 
Rodné 
číslo

Tel. číslo – 
mobil  

(zák. zástupca) 

E-mail
(zák. zástupca) 

Trvalé bydlisko 
– mesto, ulica,

číslo domu
PSČ 

Korešpondenčná 
adresa – mesto, 
ulica, číslo domu 

PSČ Kategória Osobná fotografia 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55.

Za klub:
V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať na registracia@zsl.sk 
zvazslovenskeholyzovania.sk / zsl.sk 
Vyplnením tohto tlačiva a jeho záväzným doručením na sídlo ZSL e-mail registracia@zsl.sk 
súhlasím so spracovaním osobných údajov a súhlasím so stanovami. Tento súhlas sa vzťahuje 
na všetky osoby v tlačive.  Spracovanie osobných údajov | Stanovy


	Email zák zástupca1: 
	fill_15: 
	Email zák zástupca2: 
	fill_18: 
	fill_26: 
	Email zák zástupca3: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_31: 
	fill_37: 
	Email zák zástupca4: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	Email zák zástupca5: 
	fill_50: 
	fill_51: 
	fill_52: 
	fill_53: 
	Email zák zástupca6: 
	fill_62: 
	fill_63: 
	fill_64: 
	fill_70: 
	Email zák zástupca7: 
	fill_75: 
	fill_81: 
	Email zák zástupca8: 
	fill_83: 
	fill_92: 
	Email zák zástupca9: 
	fill_94: 
	fill_96: 
	fill_103: 
	Email zák zástupca10: 
	fill_105: 
	fill_106: 
	fill_107: 
	fill_114: 
	Email zák zástupca11: 
	fill_116: 
	fill_117: 
	fill_118: 
	fill_119: 
	Email zák zástupca12: 
	fill_127: 
	fill_128: 
	fill_129: 
	fill_130: 
	Email zák zástupca13: 
	fill_140: 
	fill_141: 
	Email zák zástupca14: 
	fill_4_2: 
	Email zák zástupca15: 
	fill_6_2: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	Meno16: 
	Priezvisko16: 
	Dátum narodenia16: 
	fill_15_2: 
	Email zák zástupca16: 
	fill_17_2: 
	fill_18_2: 
	fill_19_2: 
	fill_20_2: 
	Meno17: 
	Priezvisko17: 
	Dátum narodenia17: 
	fill_26_2: 
	Email zák zástupca17: 
	fill_28_2: 
	fill_29_2: 
	fill_30_2: 
	fill_31_2: 
	Meno18: 
	Priezvisko18: 
	Dátum narodenia18: 
	fill_37_2: 
	Email zák zástupca18: 
	fill_39_2: 
	fill_40_2: 
	fill_41_2: 
	fill_42_2: 
	Meno19: 
	Priezvisko19: 
	Dátum narodenia19: 
	fill_48_2: 
	Email zák zástupca19: 
	fill_50_2: 
	fill_51_2: 
	fill_52_2: 
	fill_53_2: 
	Meno20: 
	Priezvisko20: 
	Dátum narodenia20: 
	fill_59_2: 
	Email zák zástupca20: 
	fill_61_2: 
	fill_62_2: 
	fill_63_2: 
	fill_64_2: 
	Meno21: 
	Priezvisko21: 
	Dátum narodenia21: 
	fill_70_2: 
	Email zák zástupca21: 
	fill_72_2: 
	fill_73_2: 
	fill_74_2: 
	fill_75_2: 
	Meno22: 
	Priezvisko22: 
	Dátum narodenia22: 
	fill_81_2: 
	Email zák zástupca22: 
	fill_83_2: 
	fill_84_2: 
	fill_85_2: 
	fill_86_2: 
	Meno23: 
	Priezvisko23: 
	Dátum narodenia23: 
	fill_92_2: 
	Email zák zástupca23: 
	fill_94_2: 
	fill_95_2: 
	fill_96_2: 
	fill_97_2: 
	Meno24: 
	Priezvisko24: 
	Dátum narodenia24: 
	fill_103_2: 
	Email zák zástupca24: 
	fill_105_2: 
	fill_106_2: 
	fill_107_2: 
	fill_108_2: 
	Meno25: 
	Priezvisko25: 
	Dátum narodenia25: 
	fill_114_2: 
	Email zák zástupca25: 
	fill_116_2: 
	fill_117_2: 
	fill_118_2: 
	fill_119_2: 
	Meno26: 
	Priezvisko26: 
	Dátum narodenia26: 
	fill_125_2: 
	Email zák zástupca26: 
	fill_127_2: 
	fill_128_2: 
	fill_129_2: 
	fill_130_2: 
	Meno27: 
	Priezvisko27: 
	Dátum narodenia27: 
	fill_136_2: 
	Email zák zástupca27: 
	fill_138_2: 
	fill_139_2: 
	fill_140_2: 
	fill_141_2: 
	Meno28: 
	Priezvisko28: 
	Dátum narodenia28: 
	fill_147_2: 
	Email zák zástupca28: 
	fill_149_2: 
	fill_150_2: 
	fill_151_2: 
	fill_152_2: 
	Meno29: 
	Priezvisko29: 
	Dátum narodenia29: 
	fill_4_3: 
	Email zák zástupca29: 
	fill_6_3: 
	fill_7_3: 
	fill_8_3: 
	fill_9_3: 
	Meno30: 
	Priezvisko30: 
	Dátum narodenia30: 
	fill_15_3: 
	Email zák zástupca30: 
	fill_17_3: 
	fill_18_3: 
	fill_19_3: 
	fill_20_3: 
	Meno31: 
	Priezvisko31: 
	Dátum narodenia31: 
	fill_26_3: 
	Email zák zástupca31: 
	fill_28_3: 
	fill_29_3: 
	fill_30_3: 
	fill_31_3: 
	Meno32: 
	Priezvisko32: 
	Dátum narodenia32: 
	fill_37_3: 
	Email zák zástupca32: 
	fill_39_3: 
	fill_40_3: 
	fill_41_3: 
	fill_42_3: 
	Meno33: 
	Priezvisko33: 
	Dátum narodenia33: 
	fill_48_3: 
	Email zák zástupca33: 
	fill_50_3: 
	fill_51_3: 
	fill_52_3: 
	fill_53_3: 
	Meno34: 
	Priezvisko34: 
	Dátum narodenia34: 
	fill_59_3: 
	Email zák zástupca34: 
	fill_61_3: 
	fill_62_3: 
	fill_63_3: 
	fill_64_3: 
	Meno35: 
	Priezvisko35: 
	Dátum narodenia35: 
	fill_70_3: 
	Email zák zástupca35: 
	fill_72_3: 
	fill_73_3: 
	fill_74_3: 
	fill_75_3: 
	Meno36: 
	Priezvisko36: 
	Dátum narodenia36: 
	fill_81_3: 
	Email zák zástupca36: 
	fill_83_3: 
	fill_84_3: 
	fill_85_3: 
	fill_86_3: 
	Meno37: 
	Priezvisko37: 
	Dátum narodenia37: 
	fill_92_3: 
	Email zák zástupca37: 
	fill_94_3: 
	fill_95_3: 
	fill_96_3: 
	fill_97_3: 
	Meno38: 
	Priezvisko38: 
	Dátum narodenia38: 
	fill_103_3: 
	Email zák zástupca38: 
	fill_105_3: 
	fill_106_3: 
	fill_107_3: 
	fill_108_3: 
	Meno39: 
	Priezvisko39: 
	Dátum narodenia39: 
	fill_114_3: 
	Email zák zástupca39: 
	fill_116_3: 
	fill_117_3: 
	fill_118_3: 
	fill_119_3: 
	Meno40: 
	Priezvisko40: 
	Dátum narodenia40: 
	fill_125_3: 
	Email zák zástupca40: 
	fill_127_3: 
	fill_128_3: 
	fill_129_3: 
	fill_130_3: 
	Meno41: 
	Priezvisko41: 
	Dátum narodenia41: 
	fill_136_3: 
	Email zák zástupca41: 
	fill_138_3: 
	fill_139_3: 
	fill_140_3: 
	fill_141_3: 
	Meno42: 
	Priezvisko42: 
	Dátum narodenia42: 
	fill_147_3: 
	Email zák zástupca42: 
	fill_149_3: 
	fill_150_3: 
	fill_151_3: 
	fill_152_3: 
	Meno43: 
	Priezvisko43: 
	Dátum narodenia43: 
	fill_4_4: 
	Email zák zástupca43: 
	fill_6_4: 
	fill_7_4: 
	fill_8_4: 
	fill_9_4: 
	Meno44: 
	Priezvisko44: 
	Dátum narodenia44: 
	fill_15_4: 
	Email zák zástupca44: 
	fill_17_4: 
	fill_18_4: 
	fill_19_4: 
	fill_20_4: 
	Meno45: 
	Priezvisko45: 
	Dátum narodenia45: 
	fill_26_4: 
	Email zák zástupca45: 
	fill_28_4: 
	fill_29_4: 
	fill_30_4: 
	fill_31_4: 
	Meno46: 
	Priezvisko46: 
	Dátum narodenia46: 
	fill_37_4: 
	Email zák zástupca46: 
	fill_39_4: 
	fill_40_4: 
	fill_41_4: 
	fill_42_4: 
	Meno47: 
	Priezvisko47: 
	Dátum narodenia47: 
	fill_48_4: 
	Email zák zástupca47: 
	fill_50_4: 
	fill_51_4: 
	fill_52_4: 
	fill_53_4: 
	Meno48: 
	Priezvisko48: 
	Dátum narodenia48: 
	fill_59_4: 
	Email zák zástupca48: 
	fill_61_4: 
	fill_62_4: 
	fill_63_4: 
	fill_64_4: 
	Meno49: 
	Priezvisko49: 
	Dátum narodenia49: 
	fill_70_4: 
	Email zák zástupca49: 
	fill_72_4: 
	fill_73_4: 
	fill_74_4: 
	fill_75_4: 
	Meno50: 
	Priezvisko50: 
	Dátum narodenia50: 
	fill_81_4: 
	Email zák zástupca50: 
	fill_83_4: 
	fill_84_4: 
	fill_85_4: 
	fill_86_4: 
	Meno51: 
	Priezvisko51: 
	Dátum narodenia51: 
	fill_92_4: 
	Email zák zástupca51: 
	fill_94_4: 
	fill_95_4: 
	fill_96_4: 
	fill_97_4: 
	Meno52: 
	Priezvisko52: 
	Dátum narodenia52: 
	fill_103_4: 
	Email zák zástupca52: 
	fill_105_4: 
	fill_106_4: 
	fill_107_4: 
	fill_108_4: 
	Meno53: 
	Priezvisko53: 
	Dátum narodenia53: 
	fill_114_4: 
	Email zák zástupca53: 
	fill_116_4: 
	fill_117_4: 
	fill_118_4: 
	fill_119_4: 
	Meno54: 
	Priezvisko54: 
	Dátum narodenia54: 
	fill_125_4: 
	Email zák zástupca54: 
	fill_127_4: 
	fill_128_4: 
	fill_129_4: 
	fill_130_4: 
	Meno55: 
	Priezvisko55: 
	Dátum narodenia55: 
	fill_136_4: 
	Email zák zástupca55: 
	fill_138_4: 
	fill_139_4: 
	fill_140_4: 
	fill_141_4: 
	Meno1: 
	Priezvisko1: 
	Dátum narodenia1: 
	fill_4: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	Meno2: 
	Priezvisko2: 
	Dátum narodenia2: 
	fill_17: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	Meno3: 
	Priezvisko3: 
	Dátum narodenia3: 
	fill_30: 
	Meno4: 
	Priezvisko4: 
	Dátum narodenia4: 
	fill_48: 
	Meno5: 
	Priezvisko5: 
	Dátum narodenia5: 
	fill_59: 
	fill_61: 
	Meno6: 
	Priezvisko6: 
	Dátum narodenia6: 
	fill_72: 
	fill_73: 
	fill_74: 
	Meno7: 
	Priezvisko7: 
	Dátum narodenia7: 
	fill_84: 
	fill_85: 
	fill_86: 
	Meno8: 
	Priezvisko8: 
	Dátum narodenia8: 
	fill_95: 
	fill_97: 
	Meno9: 
	Priezvisko9: 
	Dátum narodenia9: 
	fill_108: 
	Meno10: 
	Priezvisko10: 
	Dátum narodenia10: 
	fill_125: 
	Meno11: 
	Priezvisko11: 
	Dátum narodenia11: 
	fill_136: 
	fill_138: 
	fill_139: 
	Meno12: 
	Priezvisko12: 
	Dátum narodenia12: 
	fill_147: 
	fill_149: 
	fill_150: 
	fill_151: 
	fill_152: 
	Meno13: 
	Priezvisko13: 
	Dátum narodenia13: 
	Meno14: 
	Priezvisko14: 
	Dátum narodenia14: 
	Meno15: 
	Priezvisko15: 
	Dátum narodenia15: 
	Image2_af_image1: 
	Image2_af_image2: 
	Image2_af_image3: 
	Image2_af_image4: 
	Image2_af_image5: 
	Image2_af_image6: 
	Image2_af_image7: 
	Image2_af_image8: 
	Image2_af_image9: 
	Image2_af_image10: 
	Image2_af_image11: 
	Image2_af_image12: 
	Image2_af_image13: 
	Image2_af_image14: 
	Image2_af_image15: 
	Image2_af_image16: 
	Image2_af_image17: 
	Image2_af_image18: 
	Image2_af_image19: 
	Image2_af_image20: 
	Image2_af_image21: 
	Image2_af_image22: 
	Image2_af_image23: 
	Image2_af_image24: 
	Image2_af_image25: 
	Image2_af_image26: 
	Image2_af_image27: 
	Image2_af_image28: 
	Image2_af_image29: 
	Image2_af_image30: 
	Image2_af_image31: 
	Image2_af_image32: 
	Image2_af_image33: 
	Image2_af_image34: 
	Image2_af_image35: 
	Image2_af_image36: 
	Image2_af_image37: 
	Image2_af_image38: 
	Image2_af_image39: 
	Image2_af_image40: 
	Image2_af_image41: 
	Image2_af_image42: 
	Image2_af_image43: 
	Image2_af_image44: 
	Image2_af_image45: 
	Image2_af_image46: 
	Image2_af_image47: 
	Image2_af_image48: 
	Image2_af_image49: 
	Image2_af_image50: 
	Image2_af_image51: 
	Image2_af_image52: 
	Image2_af_image53: 
	Image2_af_image54: 
	Image2_af_image55: 
	Vyplnil: 
	Dátum: 
	Za klub: 
	Dropdown2: [Zjazdové lyžovanie]
	Text1: 
	Text0: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text16: 
	Text15: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 


