
 

 

Pionýr, z.s. - 117. pionýrská skupina Kalich  
Lucemburská 1869/42, 130 00 Praha 3   

IČ: 69057192, č.ú: RB 4787772001/5500   
Spolek zapsaný MS v Praze: L 39199   

Závazná přihláška do oddílu Cepníci na školní rok 2022/2023 

Jméno:_____________________________________ Příjmení:______________________________________ 

Datum narození: __________________________ Zdravotní pojišťovna: _________________________  

Adresa bydliště:_____________________________________________________________________________  

Telefon:___________________ Další kontakty: ___________________________________________________ 

U svého dítěte upozorňuji na tato omezení (zdravotní, strachy, alergie, povahové, stravovací návyky apod.):   

_________________________________________________________________________________________

Údaje zákonného zástupce:   

Jméno:____________________________________ Příjmení:___________________________________ 

Adresa bydliště: ____________________________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________ Email: _________________________________________________ 

Beru na vědomí, že členství se potvrzuje každoročně na následující školní rok a je závislé na uhrazení  

členského příspěvku do 30.11.2022.  

V______________ dne__________  

……………………………………….   

Podpis zákonného zástupce člena  

Výše členského příspěvku na školní rok 2022/2023 je 500 Kč za každého člena.   

Beru na vědomí, že při odevzdání evidenčního listu či přijaté platby členského příspěvku po termínu, budou na  

akcích členovi účtovány účastnické příspěvky s přirážkou 20% z ceny 

akce. Celou problematiku řeší interní  směrnice 001/2018 Pionýr, z.s. – 

117. pionýrská skupina Kalich.  

Z příspěvku je hrazeno: evidence u spolku Pionýr, pojištění dítěte,  

nájem, provoz a údržba klubovny, drobný spotřební materiál a  

materiál vnitřní potřeby skupiny. Poplatek se platí převodem na  

účet u Raiffeisenbank:  4787772001/5500. Lze též platit QR kódem.  

Mám právo kdykoliv na požádání nahlédnout do účetnictví  

Pionýr, z. s. - 117. pionýrská skupina Kalich. Jsem si vědom(a)  

storno poplatků, které mohou vzniknout při nedodržení smluvních  

podmínek. Výši a důvod storno poplatků řeší interní směrnice 001/2022 

Pionýr, z. s. - 117. pionýrská skupina Kalich.   

 

V _____________ dne __________                                                   ……………………………………….   
Podpis zákonného zástupce člena 

 



 

 

Potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven(a) na vyzvání zodpovědné osoby spolku Pionýr, z. s.  (dále 

jen Pionýr) správnost údajů doložit. 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 informačního materiálu „Informace o rozsahu a důvodech zpracování  osobních údajů 

členů spolku“, který mi byl poskytnut.   

V ____________ dne ___________ 

 ……………………………………….   

Podpis zákonného zástupce člena  

Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s. – 117. pionýrská skupina Kalich se sídlem Lucemburská 42, 130 00 Praha 3  a 

Pionýr, z. s. se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Praha 1, jako správci údajů používali během činnosti  pořízené 

videozáznamy a fotografie zachycující podobu uvedeného člena k dokumentaci a propagaci své  činnosti. Souhlas 

uděluji na dobu 10 let.   

ANO / NE   

Souhlasím s tím, aby Pionýr, z. s. – 117. pionýrská skupina Kalich se sídlem Lucemburská 42, 130 00 Praha 3,  

jako správce údajů používal uvedené kontaktní údaje člena a osob vykonávajících rodičovskou odpovědnost k  

zasílání informací o činnosti spolku a nabídek na další aktivity.   

ANO / NE   

Beru na vědomí, že své souhlasy mohu písemně kdykoliv odvolat a správce mé údaje do jednoho roku  

zlikviduje. Způsob zpracování údajů řeší interní směrnice Pionýr, z. s.   

V ____________ dne ___________ 

.……………………………………….   

Podpis zákonného zástupce člena 
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