HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE, a. s.
ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU PODPORA HRÁČŮ
MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍ ZE SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODIN
Údaje o žadatelovi a jeho rodině
Jméno a příjmení žadatele:
Datum narození (den/měsíc/rok):
Adresa trvalého bydliště:

PSČ:

Adresa přechodného bydliště:

PSČ:

Jméno a příjmení otce:
E-mail :

Tel:

Datum narození (den/měsíc/rok):
Zaměstnavatel:
Jméno a příjmení matky:
E-mail :

Tel:

Datum narození (den/měsíc/rok):
Zaměstnavatel:
Jméno a příjmení
sourozence

Datum narození

Zaměstnavatel/škola

1.
2.
3.
4.
5.
Žádost musí obsahovat:
•

•
•

informaci o původu žadatele a stručné zhodnocení stávající situace v rodině
omezující možnost financování sportovního rozvoje daného hráče ledního
hokeje
informace o výši příjmů rodičů
potvrzení příjmu od zaměstnavatele za poslední dva kalendářní roky
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

případně:
doklad o příjmu dávek v hmotné nouzi či státní sociální podpory
rozhodnutí soudu o určení výše výživného
potvrzení o pobírání příspěvku za opatrování
čestné prohlášení o tom, že jeden z rodičů neplatí soudem určené výživné
potvrzení o výši důchodu
u podnikatelů:
výkaz o majetku a závazcích
výkaz o příjmech a výdejích
potvrzení o podání daňového přiznání (na vyžádání v případě potřeby,
předložit originál k nahlédnutí)

Souhlas se zpracováním osobních údajů
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