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    PŘIHLÁŠKA “10°PRAGUE CUP” 
(Prosíme o vyplnění všech částí této přihlášky tiskacím písmem a následně o zaslání emailem na adresu petra@torneigiovanili.com) 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE FOTBALOVÉHO KLUBU   KONTAKTNÍ ÚDAJE VEDOUCÍHO SKUPINY 

 

Název fot.klubu………………………………………………………………   Jméno a příjmení …………………………………………………..….….   

Registrační číslo  .…………………………………………………………….  Adresa  ………………………………………………………………………... 

Adresa ……………………………………………………………….…………...  Město ……………………………………………. PSČ:  …….…………..… 

Město ………………………….……….…………….    PSČ: ……………....  Mobilní telefon …………………………………………………………….. 

Tel ………………………………………….. Fax ……………………………….  Email …………………………………………………………………….………. 

Email …………………………………………………………………….……….. . Funkce ve fotbalovem klubu  ..............…………………………… 

Fakturační údaje klubu …………………………………………………..   

DIČ/IČO klubu  ……………………………………………………………..   

Fakturační adresa ……………………………………………………………  

 

 

Výše uvedený fotbalový klub tímto závazně potvrzuje svou účast na na mezinárodním fotbalovém turnaji: 

Název turnaje/ Event:   10° PRAGUE CUP   

Zahajení turnaje  19/04/2019  Ukončení turnaje  21/04/2019    Místo konání   PRAHA 

Kategorie ………………….…………………………………………………..     Ročník narození hráčů………………………  Počet týmů  ………….. 

Kategorie ………………….…………………………………………………..     Ročník narození hráčů………………………  Počet týmů  ………….. 

Kategorie ………………….…………………………………………………..     Ročník narození hráčů………………………  Počet týmů  ………….. 

 

REGISTRAČNÍ POPLATEK Cena za 1 tým 

Přihlášení 1 týmů 2.000 Kč/ tým 

Přihlášení 2-3 týmů ze stejného 

klubu 
1.500 Kč/ tým 

Přihlášení 4 týmů ze stejného klubu 1.000 Kč/ tým 
 

 
Registrační poplatek je nutné uhradit nejpozději do 30 dnů před zahájením turnaje. Detaily o způsobu platby budou 

zaslány emailem všem přihlášeným týmům. 
 
Fotbalový klub zastoupený výše uvedeným vedoucím skupiny tímto potvrzuje, že je seznámen a souhlasí se 
všeobecnými podmínkami smlouvy. Fotbalový klub také potvrzuje, že nejpozději do 20 dní do zahájení turnaje odevzdá 

organizatorům turnaje soupisku hráčů turnaje. Klub se zavazuje k ùčasti na výše uvedeném mezinárodním turnaji.  

 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: se všemi osobními údaji bude citlivě jednáno v souladu se zákonem  675/1996 a jeho úpravami. Tímto 
vedoucí osoba souhlasí s jejich použitím agenturami Tornei 5stelle. Vedoucí skupiny podpisem také povoluje použití fotografií, které 
budou pořízeny oficiálním fotografem jednotlivých turnajů.  

 

DATUM PŘIHLÁŠENÍ: …………………………….  PODPIS VEDOUCÍHO: ………………………RAZÍTKO KLUBU: ……………………………. 

Turnaje se zúčastní: Počet 

Vedoucí mužstva / Trenéři  

Hráči  

Rodiče/ Doprovod  

Děti do 2 let/ Děti do 6 let             / 

CELKEM ÚČASTNÍKŮ =  


