
PŘIHLÁŠKA 
DO TURISTICKÉHO ODDDÍLU MLÁDEŽE PAWNEE, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 

PŘIHLAŠOVANÁ OSOBA 
JMÉNO ……………………………………………………PŘÍJMENÍ………………………………………………………………………….. 
RODNÉ ČÍSLO:   …………………../………….…… (nutno vyplnit celé RČ včetně části za lomítkem) 
TRVALÉ BYDLIŠTĚ:  ULICE……………………………………………….Č.P………………..…… 

PSČ…………………..……..MĚSTO………………………………….…………………………………..… 
PLAVEC:   ANO*  NE* (* nehodící škrtněte) 
TELEFON:  ……………………………………….. 
E-MAIL:   ……………………………………….. 
ZDR. POJIŠŤOVNA: ……………………………………….. 
 

RODIČ (MATKA) 
JMÉNO ……………………………………………………PŘÍJMENÍ………………………………………………………………………….. 
TELEFON:  ……………………………………….. 
E-MAIL:   ……………………………………….. 
RODIČ (OTEC) 
JMÉNO ……………………………………………………PŘÍJMENÍ………………………………………………………………………….. 
TELEFON:  ……………………………………….. 
E-MAIL:   ……………………………………….. 
 

POUČENÍ: 

Vyplněním a odevzdáním přihlášky subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů a níže uvedených informací následovně: 
1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 

 jméno a příjmení, bydliště, pohlaví dítěte, datum narození a rodné číslo, skutečnost, zda je či není dítě plavec 

 emailová adresa dítěte a rodičů, telefonický kontakt na dítě i rodiče, 

 další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a 
posudku o zdravotní způsobilosti dítěte. 

 fotografie, videa, zvukové záznamy z akcí oddílu včetně přihlášených dětí 
Tyto osobní údaje jsou nezbytné především pro administrativu a organizační zajištění činnosti oddílu. V případě nutnosti je po nás mohou 
dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení, vedení Asociace TOM, MŠMT, Finanční správa 
apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro potřeby a evidenci oddílové činnosti. 
2. Doba souhlasu se zpracováním a uchováním osobních údajů:  

 souhlas se uděluje na dobu neurčitou, přičemž je možné ho kdykoliv písemně odvolat. Fotografie a videozáznamy budou zpracovány 
na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu po uskutečnění samotné akce. 

3. Přeplatky vzniklé při oddílové činnosti: 

Rodiče, či zákonní zástupci dítěte souhlasí, aby případné finanční přeplatky z jednotlivých oddílových akcí vzniklé především uplatněním 

státních a samosprávných dotačních prostředků byly v rámci oddílového účetnictví ponechány v oddíle a zaúčtovány jako dar na činnost 

oddílu. 

4. Oddílová činnost: 

Účast na oddílové činnosti není povinná a je založena na vlastním rozhodnutí dítěte, či jeho rodičů nebo zákonného zástupce. Neúčast dětí 

na oddílových schůzkách není nutné omlouvat. Pokud dítě na schůzku nepřijde, má se za to, že je to rozhodnutí jeho vlastní, nebo jeho 

rodičů nebo zákonných zástupců. 

5. Oddílové příspěvky: 

Výše oddílových příspěvků je v roce 2021 stanovena ve výši 200,- Kč za kalendářní rok. Příspěvky se hradí do konce března kalendářního 

roku a jsou platné do 31.12. kalendářního roku. Uhrazením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok se stává dítě řádným členem 

oddílu, vztahuje se na něho pojištění, může využívat všech oddílových výhod (půjčování a využívání oddílového materiálu, výhodnější cena 

některých oddílových akcí, v případě většího zájmu přednostní účast na vybraných oddílových akcích). 

6. Informační kanály: 

Informace o oddílové činnosti je možné čerpat z oddílového webu www.pawnee.cz, facebookových stránek oddílu 

www.facebook.com/Pawnee3003 stránek oddílového instagramu https://www.instagram.com/tom_pawnee/ nebo je obdržíte hromadnou 

emailovou korespondencí. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Podpis rodičů (zákonného zástupce) 

http://www.pawnee.cz/
http://www.facebook.com/Pawnee3003
https://www.instagram.com/tom_pawnee/

