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FORMULÁŘ ŽÁDOSTI NADACE SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE (NSM)  

GRANT  TALENT PLZEŇ pro rok 2019 - JEDNOTLIVCI 
(Určeno pro fyzické osoby neziskového charakteru) 

 

Číslo žádosti: 30219………. (vyplní NSM) 
 

Vyplní žadatel (formulář čitelně vyplňte ve všech předepsaných položkách) 

Jméno a příjmení 
sportovce  

 
 
 

Datum nar.  
sportovce 

 

Sportovní odvětví  

Adresa sportovce/jeho zákonného 
zástupce včetně PSČ 

 

 
 
 
 

Jméno a příjmení zákonného zástupce, 
pokud sportovci nebylo 18 let 

 

E-mail sportovce/jeho zákonného 
zástupce, na který bude zasláno 
oznámení o příspěvku 

                       

 

Tel. číslo sportovce/jeho zákonného 
zástupce 

 

Sportovec je členem: 
(nehodící se škrtněte) 

Sportovní akademie Ano x Ne 
Sportovního centra svazu Ano x Ne 
Sportovního gymnázia Ano x Ne 

Číslo účtu, na který bude příspěvek 
převeden: 

 

Konkrétní účel 
použití nadačního 
příspěvku 

 
 

Výše žádaného 
příspěvku: 

Kč Celkové náklady: Kč 

Kdo další finančně 
přispívá (sport. 
svaz, kraj, město, 
rodiče) 

přispěvatel žádaná částka potvrzená částka 

 
 
 
 
 
 

  

Dřívější 
podpora 
od NSM 

Rok 2017 2018 Prospěch ve škole: 
(nehodící se škrtněte). V případě 
vyznamenání pro možnost 
bonusu k nadačnímu příspěvku 
doložte kopií posledního 
vysvědčení.  

- S vyznamenáním 
- Prospěl/a 
- Neprospěl/a Částka   
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Žadatel: 

- Prohlašuje, že v případě poskytnutí nadačního příspěvku nebude příspěvek použit k jiným účelům, 
než je uvedeno v žádosti a které byly odsouhlaseny Správní radou NSM. 

- Souhlasí s případnou kontrolou použití příspěvku určenými členy Správní nebo Dozorčí rady 
NSM, nebo osobou k tomu pověřenou Správní radou NSM. 

- V případě poskytnutí příspěvku předloží v předepsaném termínu vyplněný formulář vyúčtování, 
originály účetních dokladů a jejich kopie. Originály budou po kontrole a označení (částka … Kč 
proplacena z prostředků Nadace sportující mládeže) na vyžádání vráceny. 

- Souhlasí s případným zveřejněním textu darovací smlouvy v síti Internet, eventuelně též 
jiným způsobem v místě obvyklým, a to k zajištění plné informovanosti občanů města o 
používání městských finančních prostředků.    

- Bere na vědomí, že na finanční příspěvek není právní nárok. 

Termín pro podání žádosti: 25. 9. 2019. 
        

Vypište možné způsoby prezentace Nadace (jejího loga atd.) v případě obdržení příspěvku: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Upozornění: V případě poskytnutí nadačního příspěvku bude žadatel/zákonný zástupce žadatele 

vyrozuměn e-mailem (viz přední str. žádosti) v průběhu října.  

Sportovní 
výsledky 
- MS, ME, MČR 
 
(zde uveďte přehled 
nejdůležitějších 
výsledků, v příloze 
doložte formou kopií 
výsl. listin, diplomů, 
výstřižků z novin 
atd.) . 
 
Při nedostatku 
prostotu možno 
výsledky  rozepsat 
v příloze. 
 
 

 

Informace o sportovním subjektu, jehož je sportovec členem 

Název, adresa  
 

IČ:  Web:  

Jméno a příjmení 
statutárního 
zástupce a 
kontaktní tel. a 
 e-mail  
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Nedílnou součástí vyplněného formuláře žádosti jsou následující přílohy: 
 

- Doložení dosažených výsledků - kopie diplomů prokazujících umístění na soutěžích, 

nominačních dopisů, aktuální výpis žebříčkového postavení u individuálních disciplin, případně 

úspěchy družstva, za které startuje ve svazové soutěži atd.   

- Pokud byl dotyčný sportovec v minulosti příjemcem nadačního příspěvku od NSM, doloží v 

případě opakované žádosti způsob prezentace NSM spolu s novou žádostí o nadační příspěvek. 

- Souhlas se zpracováním osobních údajů (viz str. 3 tohoto formuláře) 

- Kopie posledního vysvědčení pro získání prospěchového bonusu (nepovinná příloha). 

- Foto sportovce - doporučujeme zaslat také foto sportovce v el. podobě využitelné pro případnou 

prezentaci sportovců zařazených do programu podpory Talent Plzeň a jejich úspěchů (více viz 

grantová pravidla). E-mail pro zaslání fota: info@nsm.cz (nepovinná příloha).  
 

Já, níže podepsaný/á (zákonný zástupce sportovce - jméno, příjmení viz str. 1 tohoto formuláře) 

prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem nezletilého, pro kterého je žádáno o nadační příspěvek od 

Nadace sportující mládeže, a jsem oprávněn jej zastupovat.  

 

Zároveň prohlašuji (Sportovec/zákonný zástupce v případě neplnoletosti sportovce), že všechny 

uvedené údaje a informace jsou pravdivé a poskytuji je dobrovolně. Jako žadatel o příspěvek uděluji 

Nadaci sportující mládeže souhlas ke zpracování těchto osobních údajů v souvislosti s činností nadace, 

tj. pro posouzení důvodů při rozhodování o poskytování nadačních příspěvků, pro případné uzavření 

smlouvy o nadačním příspěvku a pro prezentaci úspěchů mladých sportovců veřejnosti. Tento souhlas 

uděluji na nezbytně nutnou dobu s možností jeho písemného odvolání. 

 

Zástupce sportovního subjektu, jehož je sportovec členem, svým podpisem stvrzuje správnost a 

pravdivost uváděných sportovních výsledků. 
  
 
 
 
 
………………………. ………………………  ……………………………………………… 
podpis zástupce sport. subjektu, jehož je         podpis zákonného zástupce sportovce 
sportovec členem 

 
 
 
………………………………………………. 

Datum:                   podpis sportovce 

 

 

 Nezapomeňte, prosím, podepsat také přílohu Souhlas se zpracováním 

osobních údajů viz následující strana. Děkujeme. 
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Povinná příloha: SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Subjekt údajů (sportovec, jeho zákonný zástupce, zástupce sport. subjektu, jehož je sportovec členem) svým 
souhlasem na žádosti o nadační příspěvek adresovaný Nadaci sportující mládeže, se sídlem Štruncovy sady 3, 
301 00 Plzeň, korespondenční a kontaktní adresa: Podmostní 4, 301 00 Plzeň (dále jen "NSM") dávají v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) účinného ode dne 25. května 2018 (dále GDPR), souhlas NSM jakožto správci ke 
shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů v rozsahu této žádosti, tj.: 
 
V případě sportovce: jméno a příjmení, datum narození, tel. číslo a e-mail, adresa, číslo účtu (uvádí se číslo účtu 
buď sportovce, nebo zákonného zástupce), základní informace o prospěchu. V případě jejich poskytnutí za 
účelem prezentace sportovce foto/video. 
 
V případě zákonného zástupce (nezbytné v případě neplnoletosti sportovce): jméno a příjmení, tel. a e-mail, 
adresa, číslo účtu (uvádí se číslo účtu buď sportovce, nebo zákonného zástupce) 
 
V případě zástupce sport. subjektu, jehož je sportovec členem: jméno a příjmení, tel. a e-mail. 
 
A to pro účely: 
 

1. posouzení, zpracování a evidence žádostí o nadační příspěvek, včetně následného vyúčtování a kontroly 
využití poskytnutého nadačního příspěvku, 

2. poskytnutí nadačního příspěvku Nadací sportující mládeže včetně zveřejnění informací o poskytnutí 
tohoto příspěvku prostřednictvím webových stránek www.nsm.cz (www.sportovecplzne.cz), výroční 
zprávy NSM a v dalších publikacích či materiálech, jejichž vydavatelem je NSM, to vše na dobu 
nezbytně nutnou danou shora vymezeným účelem, minimálně 10 let od ukončení jakéhokoliv časově 
posledního smluvního či jiného právního vztahu mezi žadatelem a správcem, pokud z právních předpisů 
nevyplývá doba delší. 

 
Poskytne-li subjekt údajů NSM kopii jakéhokoliv dalšího dokumentu (např. kopie vysvědčení za účelem 

poskytnutí prospěchového bonusu), dává tím NSM souhlas jakožto správci ke shromažďování, uchovávání a 
zpracování osobních údajů uvedených v daném dokumentu. 

Tyto údaje jsou nezbytné pro splnění podmínek vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem (NSM) a 
subjektem údajů (sportovec, jeho zákonný zástupce).  

Subjekt údajů (sportovec, jeho zákonný zástupce, zástupce sport. subjektu, jehož je sportovec členem) dále 
prohlašuje, že byl NSM, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících z GDPR a je 
si svých práv vědom,  zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, má právo na přístup k osobním údajům, právo 
na opravu, právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování údajů, právo vznést námitku 
proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů 
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace jsou k dispozici na www.nsm.cz/gdpr. 
  

Subjekt údajů (sportovec, jeho zákonný zástupce,  zástupce sport. subjektu, jehož je sportovec členem) 
prohlašuje, že se seznámil se všemi vyplněnými údaji, které se  týkající dosažených sportovních výsledků, a 
potvrzuje, že jsou pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.    
 
Podpis sportovce: 
 
 
 

 
 
 

Místo, datum:  

Podpis zákonného 
zástupce sportovce: 
 
 

 Místo, datum:  

Podpis zástupce sport. 
subjektu, jehož je 
sportovec členem 
 

 Místo, datum:  

 


