Přihláška Klubu Hnutí Brontosaurus žádost o registraci
Název klubu:…………………………………………………………………………….………………………………………
Možná zkratka:……………………………………………………….………………………………………………………….
Sídlo klubu – adresa:…………………………………………………….……………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………….………………PSČ:………………
Email:……………………………………… Web:……………………..…….………………Telefon:……………………..
Jméno vedoucího klubu:…………………………………………………………………………………………………..
Email:…………………………………………………..…………………..…….………………Telefon:…………………….
Podepsaní zakládající členové (viz strana 2) se ztotožňují s programovými cíli Hnutí Brontosaurus
a budou respektovat Stanovy a vnitřní předpisy Hnití Brontosaurus. Svým podpisem dávají souhlas s Hnutí Brontosaurus
souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich použitím pro potřeby Hnutí Brontosaurus (viz poučení níže).

Programové cíle Hnutí Brontosaurus:
1. Vychovávat sebe i ostatní k trvale udržitelnému způsobu života a k přátelskému a aktivnímu přístupu
ke společnosti i jejímu přírodnímu a kulturnímu dědictví. Uplatňovat výchovu zkušeností a prožitkem,
zejména smysluplnou prací, vlastním příkladem, hrou a bezprostředním kontaktem s přírodou.
2. Pořádat nápadité pracovní a zážitkové akce. Snažit se dávat si navzájem radost. Pomáhat zejména
mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizace. Vlastní prací,
činem a příkladem pomáhat při ochraně životního prostředí a krajiny a při ochraně a záchraně
přírodních, kulturních a historických památek.
3. Zajímat se o problémy společnosti, přírody a krajiny. S ohledem na potřeby a názory jiných lidí hledat
společná řešení. Podporovat snahy o odklon od konzumního způsobu života. V tomto duchu působit na
jednotlivce, jiné organizace i na celou společnost.
Vedoucí klubu potvrzuje, že vede evidenci dětských členů klubu s přihláškami obsahujícími písemný souhlas zákonného
zástupce dítěte s jeho členstvím v klubu, programovými cíly HB a používáním poskytnutých osobních údajů dítěte pro potřeby
Hnutí Brontosaurus.

Dne:……………………………….

V ……………………………………..

Podpis vedoucího klubu:………………………………………..
Zaměření klubu (zakroužkujte – chcete-li):
Akce příroda – Akce památky – Brontosauří dětské oddíly – Jiné: ………………………………..……
Přiložte záměr činnosti klubu (stačí na 1/2 A4).
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Seznam zakládajících členů klubu
jméno

příjmení

datum
narození

Trvalé bydliště

PSČ

čl.
*přísp.

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Členské příspěvky:
• rodinné členství: členský příspěvek 350 Kč za jednoho člena a 25 Kč za každého dalšího
• individuální členství: členský přípěvek 350 Kč pro členy nad 26 let a 100 Kč pro členy do 26 let. Dětský individuální
člen do 15 let - členský příspěvek 150 Kč.
Poučení ke zpracování osobních údajů

•

•

•
•

Osobní údaje jsou poskytovány správcům osobních údajů, jimiž jsou Hnutí Brontosaurus (HB) a
shora uvedená organizační jednotka HB. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění činnosti
HB, evidence členů, jejich kontaktování za účelem poskytování informací o činnosti HB a za
účelem splnění povinností vyplývajících z právních předpisů a stanovených podmínek pro
poskytnutí finanční aj. podpory, popřípadě další účely specifikované v níže uvedených
podmínkách.
Podrobné informace o správcích osobních údajů, účelech a způsobu jejich zpracování a o vašich
právech, které může vůči zpracovateli vznést, lze najít na internetové adrese
http://www.brontosaurus.cz/osobni-udaje popř. budou na vyžádání poskytnuty při podpisu
přihlášky.
Svým podpisem níže stvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami zpracování svých osobních
údajů. Dále stvrzuji, že jsem uvedené osobní údaje poskytl osobně.
Svým podpisem uděluji souhlas s tím, aby fotografie, videozáznam či zvukový záznam z akce
pořádané některým ze správců, na němž je zachycena má podobizna nebo jiné projevy osobní
povahy při činnosti v rámci Hnutí Brontosaurus, mohly být použity za účelem dokumentace a
propagace činnosti správců osobních údajů. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný způsobem
uvedeným ve shora odkazovaných podmínkách zpracování osobních údajů.
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