Sportovní unie Chebska a Karlovarský kraj vyhlašují nominace na ocenění

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC OKRESU CHEB 2018
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC KARLOVARSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Upozornění: Než začnete formulář vyplňovat, musíte jej nejprve stáhnout (uložit) do počítače!

NOMINACI PODÁVÁ
TJ/SK (jiný subjekt):

IČ:

kontaktní osoba:
e-mail:

telefon:

Vyplňte pouze jednoho jednotlivce nebo jeden kolektiv. Pokud chcete podat více nominací, použijte prosím více formulářů.

JEDNOTLIVEC

TRENÉR

OSOBNOST

(zatrhněte jednu z možností)
rok narození:

jméno, příjmení:
adresa:
sport:
e-mail:

telefon:

KOLEKTIV
seznam
členů kolektivu:

rok narození:

jméno, příjmení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

sport:
vedoucí kolektivu:

(kapitán, trenér a pod.)

adresa:
telefon:
Pokračujte na druhé straně...

e-mail:

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC OKRESU CHEB 2018
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC KARLOVARSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018
ÚSPĚCHY V ROCE, ZA KTERÝ JE PODÁNA NOMINACE
OH:

(uveďte umístění, místo a datum konání)

MS:
ME:
MČR:
ostatní:

(uveďte typ soutěže, umístění,
místo a datum konání)

SPORTOVNÍ MEDAILONEK
Uveďte stručně historii sportovce (trenéra, osobnosti či kolektivu), jeho občanské
zaměstnání, zajímavé sportovní momenty, osobního trenéra, rozsah tréninku,
sportovní i osobní cíle, a pod.

PŘÍLOHY
Připravte si prosím následující multimediální podklady, které nám zašlete v případě, že bude nominovaný sportovec vybrán:
• Foto (4 až 8 ks) ze sportovních akcí (min. rozlišení 1920 x 1080 bodů).
• Video ze sportovní akce (max. 2 minuty).
Je možné zaslat jen foto nebo jen video. Pokyny k zaslání podkladů obdrží kontaktní osoba uvedená v tomto nominačním formuláři.

SPORTOVNÍ UNIE CHEBSKA POSTOUPÍ VYBRANÉ PODANÉ NOMINACE DO ANKETY
„NEJLEPŠÍ SPORTOVEC KARLOVARSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018“.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GRAFICKÝ
MANUÁL
GRAFICKÝ MANUÁL
MANUÁL
GRAFICKÝ

Podáním nominace se vyjadřuje souhlas se zpracováním údajů v této přihlášce a dodaných multimediálních materiálů (foto a video) pro prezentaci ocěněného sportovce (kolektivu sportovců) během vyhlášení a pro účely následné prezentace ankety a oceněných sportovců vyhlašovateli soutěže (Česká unie sportu, Sportovní unie Chebska, Karlovarský kraj) a příslušné tištěné a elektronické medializace. Tímto nominovaný
poskytuje sportovec / kolektiv sportovců a TJ / SK uděluje svolení s uvedeným užitím v souladu s pravidly EU na ochranu osobních údajů GDPR,
a v rámci ankety „Nejúspěšnější sportovec okresu Cheb 2018“ a ankety „Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 2018“.

Formulář stáhněte do počítače, poté vyplňte, data uložte, a až poté odešlete na e-mailové
adresy pořadatelů ankety vvsuch@quick.cz a samiro@email.cz do 31. ledna 2019.

Sportovní unie Chebska, z.s.
Pivovarská 357/14 • 350 02 Cheb
tel.: 354 430 382 • www.suchebska.cz

ODESLAT

Karlovarský kraj
Závodní 353/88 • 360 06 Karlovy Vary
www.kr-karlovarsky.cz

