Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Záře, Radomská 472/7, 181 00 Praha 8

REGISTRAČNÍ LIST ČLENA PRO ROK 2018
verze pro dospělého (18+) člena (platnost registrace do 31. 1. 2019)
Údaje člena
Jméno:
Titul:

Příjmení:
Datum narození:

Zdravotní pojišťovna:

Trvalé bydliště:

Město:

PSČ:

Korespondenční adresa:

Město:

PSČ:

Zaměstnavatel/Škola:

Pracovní pozice:

Zdravotní a jiná omezení, poznámky:
Telefonní číslo:

Jiný kontakt:

E-mail*:

* Funkční e-mail je nutný pro přístup do všech webů Pionýra

Zapojení do činnosti
Označte platné varianty v době registrace a doplňte další podrobnosti
Hlavní vedoucí oddílu: (název oddílu)
Vedoucí oddílu: (název oddílu)
Aktivní člen - Volený funkcionář PS:
Kamarád PS

(konkrétní aktivita v roce 2017, konkrétní činnost na PS Záři, funkce)

(aktivně nepracuje vyjma účasti na některé z akcí nebo táboře, uveďte, do jakých aktivit se můžete zapojit)

Jak mohu skupině pomoci:

(např. zdarma či levně obstarat pomůcky nebo materiál, zdarma tisknout či kopírovat apod.)

Kurzy a kvalifikace
Označte platné varianty v době registrace a datum získání či absolvování kurzů či kvalifikací
Pionýrské minimum
KOV (Kvalifikace oddílového vedoucího)
Akreditovaný VDK I (Vedoucí dětského kolektivu - instruktor)
Akreditovaný VDK II (Vedoucí dětského kolektivu - vedoucí)
Akreditovaný zdravotník zotavovacích akcí
Akreditovaný vedoucí LT
Člen rady
Uveďte prosím i veškeré další kurzy a vzdělání, které můžete uplatnit při práci v Pionýru:

Potvrzení a souhlas s registrací a uložením osobních údajů
Potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven na vyzvání zodpovědné osoby spolku Pionýr, z. s.
(dále jen Pionýr) správnost údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby Pionýr jako správce uchovával a
zpracovával v souladu s platnými právními předpisy osobní údaje, uvedené na tomto registračním listu. Pionýr, z. s.
je oprávněn zpracovávat uvedené údaje i prostřednictvím svých pobočných spolků, které již nepodléhají mému
dalšímu souhlasu. Správce může používat uvedené osobní údaje ke své činnosti v souladu se Stanovami Pionýra a
dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Způsob uchování a zpracování údajů upravuje vnitřní předpis Pionýra.
Souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů dítěte v rámci činnosti, s jejich archivací a s jejich
použitím při prezentaci a propagaci činnosti Pionýrské skupiny a Pionýra.
Souhlasím, v případě nutného ošetření, nebo vyšetření dítěte lékařem, s přepravou dítěte k lékaři
soukromým osobním vozidlem.

Souhlasím se zasíláním informačních e-mailů Záře na uvedenou e-mailovou adresu.

V …………………… dne ………………………

Podpis člena:

Registrace na rok 2018 stojí 350,- Kč (při registraci dvou a více členů ze stejné rodiny v přímé linii můžete
čerpat slevu ve výši 50,- Kč na jednu registraci). Zaplatit můžete buď v hotovosti pokladníkovi PS, nebo na
bankovní účet 136099193/0300 (jako variabilní symbol uveďte datum narození ve formátu ddmmrrrr).
Poslední termín řádné registrace je 21. 1. 2018. Více informací naleznete na www.zare.cz/clenstvi

