Přihláška do 1. Přední hlídky Royal Rangers Český Těšín
na dobu neurčitou

pro školní rok

/

Informace o dítěti (dětech)
jméno a příjmení prvního dítěte

rodné číslo

zdravotní pojišťovna

e-mail dítěte

mobil dítěte

třída

adresa včetně PSČ

telefon (pevná linka)

zdravotní a jiné informace, které bychom o dítěti měli vědět (v případě potřeby pokračujte prosím na druhé straně)

jméno a příjmení druhého dítěte

rodné číslo

zdravotní pojišťovna

e-mail dítěte

mobil dítěte

třída

adresa včetně PSČ

telefon (pevná linka)

zdravotní a jiné informace, které bychom o dítěti měli vědět (v případě potřeby pokračujte prosím na druhé straně)

jméno a příjmení třetího dítěte

rodné číslo

zdravotní pojišťovna

e-mail dítěte

mobil dítěte

třída

adresa včetně PSČ

telefon (pevná linka)

zdravotní a jiné informace, které bychom o dítěti měli vědět (v případě potřeby pokračujte prosím na druhé straně)

Kontakty na rodiče (zákonné zástupce)
jméno matky

mobil matky

e-mail matky

jméno otce

mobil otce

e-mail otce

Uvádějte prosím pouze aktivní kontakty – jestliže dítě/rodič e-mail nevybírá či mobil nezapíná, ponechte raději příslušnou
kolonku prázdnou. Pokud se adresa některého rodiče/dítěte liší, uveďte prosím příslušné údaje na druhé straně přihlášky.

Souhlas rodičů (zákonných zástupců)
Souhlasím, aby se výše uvedené dítě (děti) stalo(y) členem 1. přední hlídky Royal Rangers Český Těšín a pravidelně se
účastnilo(y) jejích schůzek a dalších pořádaných akcí. Souhlasím též s pořizováním obrazových a zvukových záznamů v
průběhu schůzek či akcí a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti Royal Rangers např. v kronikách, tisku, na
Internetu atp. Zavazuji se podporovat dítě (děti) v aktivní činnosti, hradit za něj (ně) stanovený členský příspěvek
po celou dobu členství a dle možností mu (jim) umožnit účast na akcích. Prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce jsou
pravdivé a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uděluji 1. přední hlídce Royal Rangers Český Těšín a
Royal Rangers v ČR, z.s. souhlas s jejich zpracováním pro účely evidence členů.

….…..……..........................
datum

………………….....……………………………………
podpis rodiče (zákonného zástupce)
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