REGISTRAČNÍ LIST ČLENA 2014
19. pionýrská skupina Tábor
nám. Přátelství 2801, 390 05 Tábor, IČ 65018567
devatenactka@devatenactka.cz
www.devatenactka.cz

OSOBNÍ ÚDAJE ČLENA (POVINNÉ)
Příjmení a jméno: .................................................................................................................
Datum narození: ..................................................................................................................
Adresa trvalého bydliště: .....................................................................................................
.............................................................................................. PSČ: ......................................

KONTAKTNÍ ÚDAJE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Adresa pro zasílání informačních materiálů (liší-li se od trvalého bydliště): .........................
.............................................................................................................................................
Kontaktní telefon (jméno, číslo): ................................................................
...................................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................

ZDRAVOTNÍ ÚDAJE
Zdravotní pojišťovna: ...........................................................................................................
Upozornění rodičů na zdravotní stav dítěte (uveďte důležité informace, které mohou
ovlivnit účast dítěte na schůzkách, jednodenních a vícedenních akcích: fyzické a psychické
obtíže, péče psychologa/psychiatra, fóbie, alergie, hyperaktivita; uveďte „nemá“, pokud se
takové problémy a omezení nevyskytují):
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

SOUHLAS S NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI
Svým podpisem dávám výslovný souhlas s tím, aby sdružení Pionýr se
sídlem Senovážné nám. 977/24, Praha 1 jako správce, prostřednictvím
svých organizačních jednotek zpracovávalo, v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, osobní údaje uvedené v této
přihlášce.
Správce je oprávněn zpracovávat tyto osobní údaje prostřednictvím svých
zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel či
zpracovatelé již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Správce může
používat mé osobní údaje ke své činnosti v souladu se Stanovami sdružení
Pionýr a dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou do
odvolání tohoto souhlasu, případně do doby jednoho roku po ukončení registrace ve
sdružení Pionýr. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a správce
mé údaje do jednoho roku zlikviduje. Způsob zpracování údajů řeší směrnice sdružení
Pionýr.

PROHLÁŠENÍ A PODPIS RODIČE (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE)
Prohlašuji tímto, že veškeré údaje uvedené v tomto registračním listě jsou pravdivé a jsem
připraven na vyzvání odpovědné osoby sdružení Pionýr jejich správnost doložit.
Souhlasím s členstvím svého dítěte ve sdružení Pionýr a jeho registrací v 19. pionýrské
skupině Tábor.
Souhlasím se zaplacením členského příspěvku pro rok 2014 ve výši 500 Kč.

V ...................................... dne ............................
Podpis zákonného zástupce
(rodiče)
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Vážení rodičové,
dostáváte do rukou registrační list člena 19. pionýrské skupiny Tábor, který je nutnou
součástí naší „byrokracie“ a bez něhož nejsme schopni naši činnost vykonávat. Prosíme,
vyplňte řádně údaje uvedené v registračním listě, včetně údajů o zdravotním stavu
dítěte, které mohou pomoci vedoucím v případě řešení nenadálých událostí, a také
přizpůsobit program fyzickým a psychickým schopnostem dětí.
Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro potřeby sdružení Pionýr, kterými jsou
zejména kontakt oddílových vedoucích s Vámi, dokládání členské základny a rovněž za
účelem získávání dotačních prostředků na činnost. Tyto údaje nebudou v žádném případě
poskytnuty třetím osobám pro komerční účely.
Členský příspěvek pro rok 2014 byl stanoven v částce 500 Kč. V této částce jsou
zahrnuty náklady na přípravu schůzek a jednodenních akcí ve školním roce 2013/2014 a
sleva ve výši 200 Kč na letní tábor Vávrovka. Pro víkendové akce je od účastníků vybírán
dodatečný příspěvek v řádu stokorun, který pokrývá nezbytné náklady na uspořádání
takové akce. Žádné další příspěvky nejsou z Vaší strany vyžadovány.
Členský příspěvek společně s registračním listem odevzdejte, prosím, na nejbližší schůzce
oddílovému vedoucímu.
Vážení rodičové, děkujeme za přízeň, kterou věnujete naší činnosti a těšíme se na brzké
shledání na schůzkách, výletech nebo na letním táboře!

Za instruktory a vedoucí oddílu

Martin Pistulka
vedoucí oddílu Dráčata

