
TOM ORION LIBEREC 

PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU 
pro školní rok 2022/2023 

 

 

Vyplněnou přihlášku zaneste na schůzku, nebo jinou oddílovou akci 
s fotokopií průkazu zdravotního pojištění. 

Nejpozději do 30. 9. 2022, děkujeme! 

Položky označeny hvězdičkou, jsou povinné! 

 

 
 

 
 

 
 

 

Zákonný zástupce dítěte podpisem přihlášky potvrzuje, že byl seznámen s Provozním řádem 

turistického oddílu Orion a zavazuje se dle něj řídit. Dále stvrzuje pravdivost výše uvedených údajů a 

souhlasí se členstvím dítěte v turistickém oddílu Orion a spolku Jicarilla. Dítěti z tohoto členství 

neplynou žádné povinnosti. Zákonný zástupce se zavazuje k zaplacení členského poplatku, který 

činí 500 Kč na pololetí. Tento poplatek, prosíme, uhraďte co nejdříve na bankovní účet 

2301150124/2010 do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte. 

Zdravotní stav*: 

Dítě: 
Jméno*: 

Příjmení*: 

Rodné číslo*: 

Bydliště*: 

Telefon: 

Škola: 

Plavec / neplavec* 
(nehodící šktrněte) 

 

 

Zákonný zástupce: 
Jméno a příjmení*: 

Email*: 

Telefon*: 

 
Dítě může ze schůzky odcházet samo, nebo v doprovodu níže uvedených osob*: 
 
 
 
Dítě může z výpravy či vícedenní akce odejít pouze v doprovodu níže uvedených 
osob, nebo může odejít samo*: 
(změna je možná pro konkrétní akci viz provozní řád) 

Datum*: Podpis zákonného zástupce*: 



TOM ORION LIBEREC 

PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU 
pro školní rok 2022/2023 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

 

 
V souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů, bude spolek Jicarilla, 

IČO:26536633, zpracovávat a uchovávat osobní údaje vašeho dítěte, které pak smí účelně využít při 

jednání s pojišťovnou apod. Tento souhlas se poskytuje na dobu jednoho kalendářního roku. Souhlas 

může dítě (zastoupené svým zákonným zástupcem) kdykoliv písemně odvolat, odvolání je účinné 

dnem, kdy bylo doručeno správci. 

 
Osobními údaji rozumíme jména a příjmení, rodné číslo a  

 
Svým podpisem potvrzuji souhlas se zpracováním a uchovávání osobních údajů mého dítěte. 
 

 
 

V*: 
 
Dne*: 
 
Podpis zákonného zástupce*: 

Dítě: 
Jméno a příjmení*: 
 
Zákonný zástupce: 
Jméno a příjmení*: 
 
 
Správce: Spolek Jicarilla, se sídlem Hraběcí 196, 460 08, Liberec 19 

     IČO:  26536633 



TOM ORION LIBEREC 

PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU 
pro školní rok 2022/2023 

 

 

Souhlas se zpracováním a pořizováním záznamů dítěte k prezentaci 

 

 

 
V souladu s Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů, spolek Jicarilla, 

IČO:26536633, bude zpracovávat, uchovávat a zveřejňovat obrázkové snímky, zvukové a obrazové 

záznamy týkající se vašeho dítěte. Účelem pořizování fotografií, záznamů a zpracování údajů je 

veřejná prezentace činnosti spolku Jicarilla na sociálních sítích Facebook, Instagram a na webových 

stránkách. Tento souhlas se poskytuje na dobu neurčitou. Souhlas může dítě (zastoupené svým 

zákonným zástupcem) kdykoliv písemně odvolat, odvolání je účinné dnem, kdy bylo doručeno 

správci. 

 
Svým podpisem potvrzuji souhlas se zpracováním, uchováním a zveřejňováním obrazových 

zvukových a obrazových záznamů mého dítěte.  

 

 

V*: 
 
Dne*: 
 
Podpis zákonného zástupce*: 

 
 
 
Podpis dítěte*: 

(Podpis dítěte je vyžadován za 
předpokladu, že je dítě starší 13 let.) 

 

Dítě: 
Jméno a příjmení*: 
 
Zákonný zástupce: 
Jméno a příjmení*: 
 
 
Správce: Spolek Jicarilla, se sídlem Hraběcí 196, 460 08, Liberec 19 

     IČO:  26536633 


