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Registrační list člena
➔ Informace o členovi

Jméno:  Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

Telefonní číslo člena:

E-mail člena:
Zdravotní a jiná omezení člena (vč. alergií), poznámky: 

➔ Informace o zákonných zástupcích
1) Vztah k registrovanému (vyberte):           

Jméno:  Tel. číslo:

2) Vztah k registrovanému (vyberte):           

Jméno:  Tel. číslo:

Kontaktní e-mail:

➔ Zapojení člena do činnosti (zaškrtněte oddíl)

  — — — — — — 

➔ Další ujednání
1. Potvrzuji  správnost  uvedených údajů  a  jsem připraven na vyzvání  zodpovědné osoby spolku 
Pionýr, z.  s. (dále  jen  Pionýr)  správnost  údajů  doložit.
2. Byl/a  jsem  řádně informován/a  o  způsobech, právních  důvodech  a  dalších  podmínkách  
zpracování poskytovaných  osobních  údajů  a  o  svých zákonných  právech  vázajících se k ochraně 
osobních  údajů  v rozsahu  dokumentu „Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních 
údajů členů spolku“, který mi byl poskytnut (viz https://www.lvicata.cz/osobni-udaje).
3. Zavazuji se neprodleně informovat o změnách uvedených údajů včetně zdravotních omezení.
4. Členství je každoročně potvrzováno zaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok.

Jméno člena:  Datum narození:

Vyberte:    /    s  tím,  aby  Pionýr,  z.  s.  —  68.  pionýrská  skupina  Lvíčata 
(IČ 66001072) a Pionýr,  z.  s.  (IČ 00499161) jako správci používali  během činnosti pořízené fotografie 
a videozáznamy  zachycující  podobu  uvedeného  člena  k  dokumentaci  a  propagaci  své  činnosti. 
Souhlas uděluji na dobu 10 let. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat.
Souhlasím se členstvím v Pionýru, z. s. − 68. pionýrské skupině Lvíčata. Zavazuji se dodržovat zásady 
členství ve skupině a v oddílu.

V   dne   Podpis registrujícího se člena: 

 Podpis zákonného zástupce: 
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Putumayo kamarád PS žádný

Souhlasím Nesouhlasím

matka otec jiný:

matka otec jiný:

Nejmladší Sumíci Stopaři Ninjalvové

http://tabor.lvicata.cz/
https://www.lvicata.cz/osobni-udaje
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