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

REGISTRAČNÍ LIST ČLENA PRO ROK 2018
verze pro dětské (do 14 let) členy (platnost registrace do 31. 1. 2019)
Údaje člena
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Zdravotní poj.:

Trvalé bydliště:

Město:

PSČ:

Korespondenční adresa:

Město:

PSČ:

Škola (školka):

Třída:

Zdravotní a jiná omezení, poznámky: (v případě nedostatku místa pokračujte na druhé straně)

Tel. domů:

Mobil:

Pozn: spojení na
člena - dítě !!!

E-mail:

Údaje zákonných zástupců
Vztah k registrovanému: OTEC - MATKA - jiný:
Jméno:

Příjmení:

Kontaktní adresa:

Město:

Telefonní číslo 1:

Telefonní číslo 2:

PSČ:

Doporučujeme vyplnit – pomocí emailu jsou nejčastěji rozesílány informace
o pořádaných akcích, tudíž máte možnost se přihlásit s předstihem.

E-mail:

Vztah k registrovanému: OTEC - MATKA - jiný:
Jméno:

Příjmení:

Kontaktní adresa:

Město:

Telefonní číslo 1:

Telefonní číslo 2:

PSČ:

Doporučujeme vyplnit – pomocí emailu jsou nejčastěji rozesílány informace
o pořádaných akcích, tudíž máte možnost se přihlásit s předstihem.

E-mail:

Zapojení do činnosti
Dítě přihlašujeme do těchto oddílů, jejichž schůzek se bude pravidelně zúčastňovat: (vybraný oddíl označte „X“)

X

Název oddílu
Tlupatlap
Kulíšci

Schůzky
Pondělí 17.00 – 18.30
Úterý 17.00 – 19.00

X

Název oddílu
RIO
Dráčci

Schůzky
Středa 16.30 – 17.45
Čtvrtek 17.00 – 18.00

Pokud se dítě účastní jen našich prázdninových akcí, nemusíte žádný oddíl zaškrtávat. Zaškrtnutím oddílu
potvrzujete, že jste uvedli všechna důležitá omezení a odlišnosti dítěte, že budete v rámci možností dítě podporovat
v oddílové činnosti včetně účasti na zájmových akcích, a že jste si vědomi toho, že po dobu schůzek zodpovídá za
dítě vedoucí oddílu. Případnou nepřítomnost dítěte proto předem omluvte vedoucímu oddílu.

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.

V:

Dne:

Podpis zákonných zástupců:

Registrace na rok 2018 stojí 500,- Kč (při registraci dvou a více členů ze stejné rodiny v přímé
linii můžete čerpat slevu ve výši 100,- Kč na jednu registraci). Zaplatit můžete buď v hotovosti
vedoucímu oddílu, do kterého je dítě přihlášeno, nebo na náš bankovní účet 136099193/0300
(jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve formátu ddmmrrrr). Poslední termín
řádné registrace je 21. 1. 2018. Více informací naleznete na www.zare.cz/clenstvi

