Pionýr, z. s. registrován Ministerstvem vnitra pod č. j. VSP/1-1793/90R, 30. 12. 2013
Základní článek: Pionýr, z. s. - 14. pionýrská skupina Aljaška
Statut. orgán:
vedoucí PS Luděk Beran
Adresa:
Jiráskova 532/1, 405 02 Děčín
Web: www.aljaska.com
Telefon:
777 276 293
IČO: 63782910
Vážení rodiče,
vaše dítě projevilo zájem o registraci v občanském sdružení Pionýr pro rok 2017. Naše pionýrská
skupina sdružuje děti a jejich dospělé kamarády v koedukovaném, věkově smíšeném oddílu. Činnost
oddílu je zaměřena především na sportovní aktivity, turistiku a získávání tábornických a přírodovědných
znalostí. Dle usnesení schůze ze dne 14. 9. 2013 byl členský příspěvek za dítě stanoven na 350 Kč.
Z členských příspěvků se částečně hradí vstupné, nájemné, cestovné a další náklady na akcích oddílu.
Bližší informace o Pionýru, skupině i oddílu Vám kdykoliv podáme osobně i telefonicky.
Nela Mansfeldová, tel.: 721 961 609, e-mail: N.Mansfeldova@seznam.cz
Luděk Beran, tel.: 777 276 293, e-mail: LBeran@seznam.cz
 ---------------------------------------------------------- ZDE ODSTŘIHNOUT--------------------------------------------------------------

evid. číslo:
(nevyplňujte)

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE
Souhlasím s tím, aby mé nezletilé dítě:

jméno:
příjmení:

datum narození:
s trvalým bydlištěm:

místo:

PSČ:

ulice, č. p.:
e-mail dítěte (má-li vlastní):

tel.:

zdravotní pojišťovna:

,

bylo zaregistrováno jako člen 14. pionýrské skupiny Aljaška pro rok 2017 a zavazuji se uhradit
členský příspěvek ve výši 350 Kč nejpozději do 15. 1. 2017 hotově, nebo na účet PS (nutná domluva
ohledně VS a zprávy pro příjemce)
Zároveň své dítě přihlašuji do oddílu Aljaška, který vede oddílová vedoucí Nela Mansfeldová.
Údaje o zákonném zástupci dítěte:
právní vztah k dítěti:
příjmení a jméno:
adresa bydliště:
telefon:

e-mail:

Potvrzuji správnost uvedených údajů v registračním listě a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby sdružení Pionýr
správnost údajů doložit. Dávám tímto výslovně 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.101/200 Sb. o ochraně
osobních údajů mé osobní údaje uvedené na tomto registračním listu. Správce je oprávněn zpracovávat mé 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 Statutem 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 mé registrace u Sdružení Pionýr. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a správce
mé údaje do jednoho roku zlikviduje. Způsob zpracování údajů řeší interní směrnice Sdružení Pionýr. (U osob mladších 18 let
toto potvrzení a souhlas podepisuje zákonný zástupce.)

V ..................................... dne ...............................
.......................................................
podpis zák. zástupce

