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1. Na úvod 
 

v PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE JSTE …skupinka mladých lidí, která by ráda něco dělala pro 
přírodu, naše životní prostředí nebo památky. Anebo že jste zájemci o vedení  dětského 
oddílu či přímo skupinka dětí s vedoucím.  

v DOMNÍVÁME SE, ŽE SE ZAJÍMÁTE …o přírodu, ochranu životního prostředí, 
kulturní dědictví, památky, vlastní kraj, …zajímavé a smysluplné trávení volného času, 
prožitkové aktivity, aktivní přístup ke společnosti,… dobrovolnickou práci pro přírodu 
a památky, pořádání akcí či táborů, či o pravidelnou práci s dětmi. 

v A DOUFÁME, ŽE CHCETE… dostávat zajímavé náměty k činnosti, získávat podporu 
a novou motivaci pro vaši činnost, být v kontaktu s obdobně zaměřenými lidmi, zapojit 
se s nimi do společných programů a mít zastřešení či jen prostor pro vaše vlastní akce a 
aktivity. 

v VY SAMI se však NECÍTÍTE být dostatečně silní a znalí formalit na založení 
vlastní organizace či základního článku s právní subjektivitou. 
 

PROTO VÁM RADÍME:  
ZALOŽTE SI KLUB  

HNUTÍ BRONTOSAURUS! 
 
Motto: „Ať už máme ujít jeden, nebo tisíc kilometrů, první krok zůstává vždy tím prvním, 
neboť druhý nemůžeme učinit, dokud jsme neučinili první.“ (Gandhí) 
 
2. Sedmero kroků pro vznik klubu. 

 
2.1. Krok první – zakládající členové 

K založení klubu Hnutí Brontosaurus jsou třeba minimálně tři osoby. Z toho minimálně jedna 
z nich musí být starší 18 let. 
 

2.2. Krok druhý -  ustanovení klubu 
Zakládající členové se dohodnou na zájmu založit klub. Tento zájem stvrdí členové svým 
podpisem na vyplněné přihlášce klubu do Hnutí Brontosaurus. Přihlášku nelezete v příloze 
tohoto návodu nebo na webových stránkách mozek.brontosaus.cz. 
 

2.3. Krok třetí – volba vedoucího klubu 
Pokud je více zájemců a funkci vedoucího klubu, tak zakládající členové klubu zvolí na 
ustanovující schůzi vedoucího klubu navrženého Výkonnému výboru Hnutí Brontosaurus. 
Právo hlasovat mají pouze členové starší 18 let. Vedoucí klubu musí být taktéž starší 18 let. 
Vámi zvoleného vedoucího klubu uvedete do přihlášky klubu a tím jej navrhnete Výkonnému 
výboru Hnutí Brontosaurus na vedení klubu (Výkonný výbor Hnutí Brontosaurus jej následně 
dle návrhu jmenuje). 
 

2.4. Krok čtvrtý -  vyplnění přihlášky klubu 
Do vzoru přihlášky vyplníte: 
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-‐ seznam členů klubu s daty narození a údaji o trvalém bydlišti 
-‐ jejich souhlas s programovými cíli Hnutí Brontosaurus a závazek řídit se stanovami 

Hnutí Brontosaurus 
-‐ jejich souhlas s užívání osobních údajů pro potřeby Hnutí Brontosaurus 
-‐ datum vyplnění přihlášky 
-‐ místo vyplnění přihlášky 
-‐ název klubu, popř. zkratku názvu 
-‐ sídlo klubu (plná adresa) 
-‐ podpisy členů a podpis vedoucího klubu 

 
Přiložíte stručný záměr činnosti klubu. 

 
U zákládajících členů mladších 15 let zajistí vedoucí klubu přihlášky obsahující písemný 
souhlas zákonných zástupců dítěte s jeho členstvím v klubu, s programovými cíli Hnutí 
Brontosaurus a poskytnutím osobních údajů dítěte pro potřeby Hnutí Brontosaurus. 
Je-li ustanovena Rada klubu, tak zápis o jejím ustanovení. To může nastat pokud jsou v klubu 
minimálně tři členové starší 18 let. Tehdy může nadpoloviční většina těchto členů rozhodnout 
o zřízení Rady klubu.   

VZOR přihlášky naleznete v příloze. 
 

2.5. Krok pátý – podání přihlášky klubu 
Originál přihlášky zasíláte v písemné formě Výkonnému výboru Hnutí Brontosaurus a to 
na adresu: Kancelář Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno, 602 00. 
 

2.6. Krok šestý – schválení klubu a členské příspěvky 
Výkonný výbor Hnutí Brontosaurus na svém nejbližším zasedání rozhodne, zda klub přijme 
(nepřijme) a toto rozhodnutí bude vznikajícímu klubu oznámeno do 7 dní. V kladném případě 
bude klub vyzván k zaplacení členských příspěvků za své členy:  100,- Kč za člena do 26 let, 
250 Kč za člena staršího 26 let, rodinné členství: 250,- Kč za jednoho člena rodiny a 10,-Kč za 
každého dalšího člena rodiny). Platit můžete na účet 2100070590/2010, popř. hotově na 
kanceláři. 
 

2.7. Krok sedmý – registrace klubu 
Hurá! Poté, co dorazí členské příspěvky, vystaví kancelář registraci vašeho klubu Hnutí 
Brontosaurus. Zároveň tímto je na tři roky jmenován navržený vedoucí klubu Hnutí 
Brontosaurus, který jedná jménem klubu.  
 
3. Sedm kroků od narození nového klubu 
 

3.1. Krok první – vytvořit si vnitřní strukturu klubu a rozdělit si role 
Klub Hnutí Brontosaurus má být ze své podstaty, co nejjednodušší platformou pro vaši 
činnost! Ze svého principu tedy nevyžaduje žádnou další vnitřní strukturu, stanovy apod. Jste-
li malý klub, může veškerou činnost řídit pouze vedoucí klubu, který převezme jak 
odpovědnost, tak pravomoci. 
V případě, že však má být váš klub početnější, má organizovat větší množství akcí nebo 
garantovat širší spektrum aktivit velmi prospěje si na začátku činnosti rozdělit si role, 
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pravomoci i odpovědnosti: odpovědnost za pokladnu (pokud ji povedete), agendu klubu, 
garanci akcí, členskou základnu, dětské členy, apod.  
Klub s minimálně třemi členy staršími 18 let může ustanovit radu klubu. Rada klubu je 
shromáždění všech členů starších 18 let. Rada navrhuje jmenování a odvolání klubu, přijímá 
členy starší 18 let, popř. vykonává další úkony a rozhodnutí. Kluby bez Rady řídí pouze 
vedoucí. 
Klub může také vytvořit vnitřní předpisy klubu, schválené jeho Radou klubu, ve kterých 
upřesní způsob řízení klubu (ustanovení dalších funkcí, jednací řád Rady klubu) či stanový 
další pravidla (např. pravidla pro pořádání akcí, provoz klubovny apod.).  
Můžete se však také řídit pouze stanovami Hnutí Brontosaurus a vnitřním předpisem o klubech. 
 

3.2. Krok druhý – ustanovit si zaměření klubu  
Váš nový klub si už do své kolébky jistě přinesl jisté zaměření a cíle. Založili jste jej patrně pro 
pořádání víkendových dobrovolnických akcí, pro realizaci prožitkových či vzdělávacích akcí, 
environmentální výchovu, práci s dětmi, apod. Nebo taky pro vyváženou směs všech těchto 
aktivit. 
Dle převažující činnosti klubu se můžete zaměřit na zapojení do našich programů, jako klub 
Akce příroda, Akce památky či Klub Brontosauřích dětských oddílů (napíšete-li své zaměření 
na přihlášku, budou vám nabídnuty služby našich jednotlivých programů). Nebo se taky 
k programům Hnutí Brontosaurus hlásit nemusíte a můžete mít svou činnost nevyhraněnou 
nebo naopak jinak specializovanou. 
 

3.3. Krok třetí – uvědomit si práva a možnosti klubu 
Klub Hnutí Brontosaurus nemá svoji právní subjektivitu. Za klub jedná vedoucí klubu 
jmenovaný Výkonným výborem Hnutí Brontosaurus.  
Vedoucí klubu má hmotnou odpovědnost za svěřený majetek a prostředky Hnutí 
Brontosaurus a zodpovídá za činnost klubu. Vedoucí klubu je oprávněn navrhovat a 
připravovat smlouvy jménem klubu. Podepisovat smlouvy, zavazovat klub či podávat 
projekty na obce, kraje, ministerstva, nadace může pouze statutární zástupce Hnutí 
Brontosaurus nebo vedoucí klubu na základě plné moci od statutárního zástupce Hnutí 
Brontosaurus. 
 

3.4. Krok čtvrtý – využít služeb Hnutí Brontosaurus 
Registrací klubu můžete čerpat všechny služby poskytované Hnutím Brontosaurus. 
Především se jedná o: 

-‐ společnou propagaci akcí ať již na plakátech, brožurách, na stáncích či na webových 
stránkách (obdržíte heslo pro zadávání vašich akcí na www.brontosaurus.cz) 

-‐ informační a poradenské zázemí kanceláře Hnutí Brontosaurus a zázemí našich 
odborných programů (pomoc s hledáním lokalit na pořádání akcí, pomoc při pořádání 
prvních akcí, apod.) 

-‐ možnost využití dotací klubům – nově vzniklý článek automaticky získává nárok na 
dotaci 3 000,- Kč. Dále na činnost pak dostává dotace od Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy nebo příspěvky na jízdné a stravu účastníků dobrovolnických akcí od 
Ministerstva vnitra. 

-‐ možnost využití nabídky akreditovaných vzdělávacích kurzů pro organizátory  
a vedoucí – viz vzdelani.brontosaurus.cz 

-‐ nabídku materiálů Hnutí Brontosaurus, nabídku slev pro členy Hnutí Brontosaurus 
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-‐ možnost zapojit se do společných akcí a programů (např. Akce příroda, Akce 
památky, Prázdniny s Brontosaurem nebo třeba Duhové střípky pro dětské oddíly) 

-‐ využití dalších služeb, např. úrazové pojištění pro členy a účastníky akcí, šíření 
tiskových zpráv přes službu Press servis, knihovny, zapůjčování matriálu, prostor na 
serveru pro váš web atd. 

 
 

3.5. Krok pátý – seznámit s povinnostmi k Hnutí Brontosaurus   
Výkonný výbor a kancelář Hnutí Brontosaurus se snaží zatížit vás, co nejmenším množstvím 
agendy a papírování. Většina vzájemné vykazovací činnosti je realizována prostřednictvím 
Brontosauřího informačního systému (tzv. BIS). K němu obdržíte heslo a přístup po založení 
klubu. Požadavky na klub jsou v základu tři: v BISu registrujete své členy, evidujete 
pořádané akce a jednou za rok vygenerujte, podepíšete a odešlete registraci klubu a 
odvedete členské příspěvky. Další povinnosti vznikají pouze v případě, že využíváte 
specializované služby (například čerpáte dotace, inzerujete akce, apod.). Zvláštní požadavky 
jsou pak kladeny na organizátory (táborů) a také na vedoucí dětských oddílů v oblasti 
kvalifikace.  
Vedoucí klubu dále zodpovídá za: 

-‐ za svěřený majetek či prostředky Hnutí Brontosaurus (pokladna klubu – dotace, 
příspěvky, účastnické poplatky, materiál nakoupený klubem). Za tímto účelem je na 
vyzvání povinen doložit podepsanou hmotnou odpovědnost. Uvědomte si, že peníze a 
majetek klubu jsou přímo majetkem Hnutí Brontosaurus – klub nemá svou právní 
subjektivitu. (Avšak nebojte se: prostředky získané klubem jsou alokovány na jeho 
činnost a takto se převádějí v rámci let!) 

-‐ dodržování ustanovení všech dalších zákonů a předpisů dotýkajících se vaší 
činnosti a vašich akcí (např. dodržování zákon o ochraně osobních údajů, dodržení 
hygienických podmínek na akcích, dodržování bezpečnostních předpisů, apod.). Při 
práci s dětmi je Vaše odpovědnost výrazně rozsáhlejší. 

 
3.6. Krok šestý a úplně dobrovolný J  – zapojit se do dalších aktivit Hnutí 

Brontosaurus 
Pokud budete v Hnutí Brontosaurus působit jako klub  déle, nabízí se vám široká škála 
možností, jak se dále angažovat. Od zapojení do společných soutěží (Ekofór, fotosoutěž 
Brontosaurus žije), přes spolupráci na společných akcích až po angažmá vašich zasloužilých 
členů v odborných sekcích či přímo v radě HB. 
 

3.7. Krok sedmý vrcholový – rozvíjet a udržet činnost 
Je už především na vás. Je o výchově nových organizátorů, jejich motivaci, umění předávat 
zkušenosti mezi generacemi ve vašem klubu, apod. To už je na jinou speciální metodiku… 
 

3.8. Dovětek 
Pokud by se Vaše činnost rozvíjela, můžete po nějaké době uvažovat o přechod na vyšší formu 
organizační struktury – základní článek (na který by se po dohodě převedl i majetek alokovaný 
na vašem klubu). 
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A pak vás už jen přivítat v otevřené společnosti aktivních lidí, kteří chtějí pořádat 
akce, po kterých nezbývá jen spousta krásných zážitků, ale i opravené hrady, 
vysázené stromy, pokosené louky či čisté studánky. A také pocit, že je na světě 
zase o kousek lépe. 
 
4. Informace, rady, pomoc 
 
Kancelář Hnutí Brontosaurus 
Hvězdová 10, Brno, 602 00 
mobil: 774 976 407, popř. 605 763 112 
e-mail: hnuti@brontosaurus.cz 

 

www.brontosaurus.cz 
mozek.brontosaurus.cz 

 
  
Verze: 3 
Schválil: Dalimil Toman, ředitel HB 
Dne: 25. 5. 2018 
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Příloha č. 1 

 	  
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	  ve	  smyslu	  zákona	  101/2000	  Sb. 

	  
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. 
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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	  cíli	  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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Příloha č. 2 
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Seznam	  zakládajících	  členů	  klubu 
 
Podmínky zpracování osobních údajů 
Osobní údaje jsou poskytovány správcům osobních údajů, jimiž jsou Hnutí Brontosaurus (HB) a shora 
uvedený Klub 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 zpracovatelích osobních údajů, účelech a způsobu jejich zpracování a o právech 
subjektu údajů, které může vůči zpracovateli vznést lze najít na internetové adrese 
http://www.brontosaurus.cz/osobni-udaje popř. budou poskytnuty při podpisu této přihlášky 

Svým podpisem níže stvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami zpracování svých osobních údajů. 
Dále stvrzuji, že jsem uvedené osobní údaje poskytl osobně, popřípadě jakožto oprávněný zákonný 
zástupce  osoby mladší 15 let. 
Svým podpisem uděluji souhlas, aby fotografie, videozáznam či zvukový záznam 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. Stejný souhlas uděluji jakožto zákonný zástupce dítěte za toto dítě. Tento souhlas je 
kdykoli odvolatelný způsobem uvedeným ve shora odkazovaných podmínkách zpracování osobních 
údajů. 
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	   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. 	   	   	   	   	   	   	   

16. 	   	   	   	   	   	   	   

17. 	   	   	   	   	   	   	   

18. 	   	   	   	   	   	   	   

19. 	   	   	   	   	   	   	   

20. 	   	   	   	   	   	   	   

21. 	   	   	   	   	   	   	   

22. 	   	   	   	   	   	   	   

23. 	   	   	   	   	   	   	   

24. 	   	   	   	   	   	   	   

25. 	   	   	   	   	   	   	   
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*	   rodinné	   členství	   -‐	   členský	  příspěvek	   250	  Kč	   za	   jednoho	   člena	   a	   10Kč	   za	   každého	  dalšího,	   individuální	   člen	   	   -‐	  
členský	  přípěvek	  100Kč	  do	  26	  let,	  250	  Kč	  nad	  26	  let.	  Dětský	  individuální	  člen	  do	  15	  let	  -‐	  	  členský	  příspěvek	  100Kč. 
 
Příloha č. 3  
VZORY členských přihlášek s minimálním rozsahem poučení   
 
 

Přihláška dětského člena* 
do ZČ/RC/klubu  

Hnutí Brontosaurus 
 

............................................. 
 
 Jméno:  ……………….…....  Příjmení:    

.....................…………..…… 
Ulice a č.p.:   ……………....  Město, obec:   

……………..…….….…... 

PSČ: ……….…...................  Rodné číslo:  ………………..………… 

Mobil dítě: …………............  Mobil rodiče :   

………………..….........… 

E-mail dítě: …………………  E-mail rodiče: …………….…………….. 

Zdravotní pojišťovna a číslo pojišťovny:  ………………………………. 

Tímto přihlašuji svého syna / dceru do shora uvedeného ZČ HB, RC HB, 
Klubu HB a zároveň 
  
- souhlasím se zpracováním shora poskytnutých osobních údajů dle níže 
uvedených podmínek.** 
 
- za dítě vyjadřuji souhlasím s programovými cíli HB***. 
 
- zavazuji se zároveň zaplatit za dítě členský příspěvek ve výši min. 100 
Kč na kalendářní rok****. 
 
 
 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………. 
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datum: …………………    podpis: …………..……  
 
Vysvětlivky: 
 
* Do 15 let 
**Podmínky zpracování osobních údajů 
Osobní údaje jsou poskytovány správcům osobních údajů, jimiž jsou Hnutí Brontosaurus (HB) 
a shora uvedený pobočný spolek 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 jakožto oprávněný zákonný 
zástupce osoby mladší 15 let. 

Svým podpisem uděluji za shora uvedené dítě souhlas s tím, aby fotografie, videozáznam či 
zvukový záznam akce pořádané některým ze správců, na němž je zachycena podobizna nebo 
jiné projevy osobní povahy dítěte 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. 
***Programové cíle Hnutí Brontosaurus 
1. Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem  
s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě. Chránit přírodu a hledat cesty k souladu mezi 
ní a člověkem. Pečovat o kulturní a historické dědictví a rozvíjet jeho odkaz dnešku. 

2. Zajímat se o problémy společnosti a s ohledem na dlouhodobá hlediska a názory druhých lidí hledat 
jejich řešení. Podporovat zdravé snahy usilující o odklon od konzumního způsobu života. 

3. Dávat si navzájem radost. V tomto duchu pořádat nápadité pracovní a zážitkové akce. Pomáhat 
zejména mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizace. 
 
****Výše členských příspěvků: min. 100 Kč do 26 let (včetně), min.  250 Kč nad 26 let, min. 250 Kč 
rodinné členství základní člen + 10 Kč rodinné členství u dalších členů rodiny. 
 

www.brontosaurus.cz 
brdo.brontosaurus.cz 
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Přihláška člena  
do ZČ/RC/klubu Hnutí 

Brontosaurus 
 

............................................. 
 
 Jméno:  …….……………….... Příjmení: ………………..…………  
 Datum narození: ……..……… 
 

Mobil …………....................... E-mail: ……………...………..…… 

Trvalé bydliště: 
Ulice a č.p.:   ……….……....  Město, obec:   ………...….….…... 

PSČ: ……….…...................  

Korespondenční adresa (liší-li se od trvalého bydliště) : 
Ulice a č.p.:   ……………....  Město, obec:   ……………..…….... 

PSČ: ……….…...................  
 
Tímto se přihlašuji do shora uvedeného ZČ/RC/klubu HB  a souhlasím s užíváním 
uvedených údajů pro potřeby tohoto ZČ/RC/kubu HB 
a Hnutí Brontosaurus dle níže uvedených podmínek*. 
 

Souhlasím s programovými cíli Hnutí Brontosaurus a jsem si vědom svých práv  
a povinností z členství vyplývajících**. 
 

Zavazuji se zároveň zaplatit příslušný členský příspěvek***.  
 

V následujících letech budu v případě zájmu prodlužovat členství pouze uhrazením 
členského příspěvku. 
 
Datum: …………………………..…  podpis: …………………….…..……  
 
Vysvětlivky: 
 
*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 
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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. 
 
**Programové cíle Hnutí Brontosaurus 
1. Vychovávat sebe i druhé prací, vlastním příkladem, hrou i bezprostředním kontaktem  
s přírodou k zodpovědnému přístupu k životu a planetě. Chránit přírodu a hledat cesty k souladu mezi 
ní  
a člověkem. Pečovat o kulturní a historické dědictví a rozvíjet jeho odkaz dnešku. 

2. Zajímat se o problémy společnosti a s ohledem na dlouhodobá hlediska a názory druhých lidí hledat 
jejich řešení. Podporovat zdravé snahy usilující o odklon od konzumního způsobu života. 

3. Dávat si navzájem radost. V tomto duchu pořádat nápadité pracovní a zážitkové akce. Pomáhat 
zejména mladým lidem vytvářet kolektivy umožňující pocit sounáležitosti, uznání a seberealizace. 
 
***Výše členských příspěvků: min. 100 Kč do 26 let (včetně), min.  250 Kč nad 26 let, min. 250 Kč 
rodinné členství základní člen + 10 Kč rodinné členství u dalších členů rodiny. 
 
 

www.brontosaurus.cz 
 

 
 


