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Registrační list člena
➔ Informace o členovi

Jméno člena: ......................................................... Datum narození: ...........................

Adresa bydliště: ..................................................... PSČ: ..........................................

Telefonní číslo člena: .................................................................................................

E-mail člena: ..........................................................................................................

Škola: .................................................................. Třída: ........................................

➔ Informace od rodičů (zákonných zástupců)

1) Vztah k registrovanému (zakroužkujte): matka − otec − jiný: .............................................

Jméno: ............................................................ Telefonní číslo:..............................

2) Vztah k registrovanému (zakroužkujte): matka − otec − jiný: .............................................

Jméno: ............................................................ Telefonní číslo:..............................

E-mail: .................................................................................................................

Zdravotní a jiná omezení dítěte (vč. alergií), poznámky: .....................................................

............................................................................................................................

➔ Zapojení člena do činnosti

Zakroužkujte: Oddíl pro nejmladší − Oddíl Putumayo − Klub EAI − kamarád PS − žádný

➔ Další ujednání

1. Potvrzuji správnost všech údajů uvedených v tomto registračním listu.

2. Dávám  tímto  výslovně  souhlas  s  tím,  aby  Pionýr, z.  s.  jako  správce  prostřednictvím  svých
pobočných spolků jako zpracovatelů zpracovával v souladu se zákonem č. 101/2000  Sb. o ochraně
osobních údajů osobní údaje uvedené v tomto registračním listu. Souhlas uděluji na dobu neurčitou
do jeho písemného odvolání,  případně do doby jednoho roku po ukončení registrace ve spolku.
Údaje poté správce prostřednictvím zpracovatelů v předepsaných lhůtách zlikviduje.

3. Zavazuji se neprodleně informovat o změnách výše uvedených údajů vč. zdravotních omezení.

4. Rodiče i dítě souhlasí s pořizováním multimediálních záznamů dítěte v rámci činnosti, s archivací
těchto záznamů a s jejich použitím při prezentaci činnosti – např. v kronikách, na internetu, v tisku apod.

5. Členství je každoročně potvrzováno zaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok.

6. Členství ve spolku může být ukončeno:

a) písemným rozhodnutím zákonného zástupce nebo člena (je-li starší 18 let);

b) nezaplacením členských příspěvků na další kalendářní rok;

c) za dalších okolností blíže definovaných stanovami a vnitřními směrnicemi Pionýra.

Souhlasím se členstvím v Pionýru, z. s. − 68. pionýrské skupině Lvíčata. Zavazuji se dodržovat zásady
členství ve skupině a v oddílu/klubu.

V .................... dne ......................... Podpis člena: .......................................

Podpis zák. zástupce: .............................

2
0

1
5

http://tabor.lvicata.cz/

