
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/dokumenty/stanovy/
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