Okresní fotbalový svaz Děčín, Maroldova 2, 405 01 Děčín I.,
Telefon: 734 622 232, e-mail : fotbalofsdc@seznam.cz
korespondenční adresa: Ústecká 1961/3, 405 02 Děčín

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE OFS DĚČÍN
SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 - 2016
Název oddílu/klubu (TJ, SK, apod.)



ID číslo oddílu/klubu

Prohlašujeme, že pod názvem uvedeným na přihlášce je oddíl/klub (TJ, SK, apod.) v evidenci FAČR.

Hlavní stadión, povrch a adresa

Náhradní stadión, povrch a adresa

tel.:

tel.:



Prohlašujeme, že všechna hřiště, jak hlavní, tak i náhradní, na kterých budou soutěžní utkání hrána, budou odpovídat „Pravidlům
fotbalu“, „Soutěžnímu řádu“ a podmínkám soutěže uvedeným v „Rozpise soutěží“ a jsou řádně schválena řídícím orgánem. Za
případné nedostatky nese plnou zodpovědnost pořádající oddíl/klub.

Přihláška oddílu/klubu do mistrovských soutěží OFS Děčín pro soutěžní ročník 2015 – 2016 :

OFS Děčín

mužstvo

OFS Děčín

mužstvo

Dospělí

ANO – NE *)
Soutěž: OP - III. třída

Mladší žáci

ANO – NE *)

Dorost

ANO – NE *)

Starší přípravka

ANO – NE *)

Starší žáci

ANO – NE *)

Mladší přípravka

ANO – NE *)

STK

STK

*) vhodné zakroužkujte - nehodící se škrtněte.
Ve všech soutěžích mládeže mohou být sdružená družstva (maximálně ze 2 TJ/SK, apod.)
V kategorii starších žáků je možnost se přihlásit do soutěže a) 7+1, b) 10+1
Údaje o předsedovi a sekretáři oddílu/klubu :
Jméno a adresa předsedy oddílu/klubu (TJ, SK, apod.)

Jméno a adresa sekretáře oddílu/klubu (TJ, SK, apod.)

Telefon:

Telefon:

E-mail:

E-mail:

Bankovní spojení (povinné):
Trenér oddílu/klubu s licencí (povinné):

Platnost průkazu (povinné):

Trenér mládeže s trenérskou licencí (nepovinné):





Tato přihláška je závazná a vyplňuje se všemi požadovanými údaji včetně negativních.
Oddíly/kluby, které přihlašují mužstvo dospělých jsou povinny uhradit startovné ve výši 1000,- Kč za oddíl/klub.
Oddíly/kluby, které pouze přihlašují mládež jsou povinny uhradit startovné ve výši 500,- Kč za oddíl/klub.
Startovné jsou povinny oddíly/kluby uhradit nejpozději do zahájení losovacího aktivu. Úhradu je možno provést na účet OFS
Děčín (č. ú. 2100422189/2010 ), nebo v hotovosti sekretáři OFS Děčín.

V ………………………………… dne …………………………….

PŘIHLÁŠKY DO 30.06.2015
Razítko oddílu/klubu a podpis

