
 
 

 
                                

Česká Závodní Asociace Vodních Skútrů 
Ruská 8 Praha 10, 101 00 

IČ: 226 92 258 

 
 

ŽÁDOST O UDĚLENÍ ZÁVODNÍ LICENCE 
 

Důležité upozornění: Doporučujeme Vám uzavřít osobní úrazovou a životní pojistku 

 
1. TUTO STRÁNKU VYPLNÍ ZÁJEMCE O UDĚLENÍ ZÁVODNÍ LICENCI, včetně zájemců o obnovení již existující licence. 

     Prosím vraťte tento formulář ČZAVS při první příležitosti včetně odpovídajícího poplatku.  

 

Upozornění: ČESKÁ ZÁVODNÍ ASOCIACE VODNÍCH SKÚTRŮ si ponechává právo na odmítnutí žádosti kteréhokoliv zájemce.  

 

2. vypňuje závodník (TISKACE):  

Celé jméno: Datum narození:  

Adresa: Věk:  

 Pohlaví: muž žena 

 Jméno závodního klubu:  

  

 

Telefon:  Nosíte dioptrické brýle?    ANO NE 

Mobil:  Nosíte kontaktní čočky?    ANO NE 

Fax:  Předchozí druh licence:  

Email:  Předchozí číslo licence: 

Webová stránka:  Rok vydání předchozí licence: 

Národnost:  Současné závodní číslo: 
3. 
Já, níže podepsaný, prohlašuji, že si nejsem vědom žádného důvodu, z kterého by mi neměla být 
vydána tato licence.  

4.  
 
V………………………     Dne ………………….     ……………………………………………………………….          
                                                                                                                 Podpis 

 
Nezapomeňte přiložit: 
1 pasovou fotografii, kopii průkazu totožnosti (např.: 
kopii rodného listu, OP, pasu či řidičského průkazu), 
kopii potvrzení o pojištění vašeho závodního stroje, 
potvrzení o lékařské prohlídce (RYA MEDICAL 
CERTIFICATE) a potvrzení o zaplacení licenčního 
poplatku na konto “ČZAVS”. 

Pro vnitřní užití:  

 
Typ licence: 
 
Číslo licence: 
 
Výše poplatku: 

 
 
 
 

 

2015  
 



 

ZAŠKRTNĚTE KATEGORII ZÁVODU √ CZK 

JEDNORÁZOVÁ LICENCE (pouze pro jeden závod) 
 

3000 

ZAČÁTEČNÍK/BEGINNER (nový závodník) 
 

1500 

ZAČÁTEČNÍK /BEGINNER (existující závodník) 
 

3000 

 
JUNIOR 
 (Upozornění: Souhlas zákonného zástupce musí být přiložen k žádosti v případě, že uchazeči 
bude méně než 18 let v den vydání licence.) 

 
3000 

LADY   6000 

VETERÁN   6000 

EXPERT   6000 

FREESTYLE   6000 

                                                  ZAŠKRTNĚTE TŘÍDU ZÁVODU 

RUNABOUT / SEDAČKA SKI / STOJKA STOCK LIMITED OPEN GP 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souhlasím s tím, aby Česká Závodní Asociace Vodních Skútrů (dále jen ČZAVS) zpracovávala a evidovala mé osobní 

údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v asociaci. Dále souhlasím s tím, že ČZAVS je oprávněna 

poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence příslušného sportovního svazu. Toto oprávnění vyplývá 

z technicko-organizačních důvodů ČZAVS. 

Údaje je ČZAVS oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v ČZAVS. 

Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zák.č.101/2000Sb. 

 

 

V ......................................................   dne .................................................       ......................................................... 

                                                                                                                                                               podpis 

 


