
 

                PŘIHLÁŠKA 

do Duhy Krounka 

 

Duha Krounka, pobočný spolek Duhy, se sídlem Vycpálkova 527/26, Praha 4, 14900, IČ: 17647037, který je zapsán ve spolkovém 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 76804 

 

Pobočný spolek Duha Krounka se zaměřuje na celoroční volnočasové aktivity a práci s dětmi, organizování táborů všech typů, 
víkendových pobytů, her, přednášek, besed, kulturních podniků, kurzů, případně společné účasti na akcích stejného či podobného 
typu, přičemž minimálně čtyřikrát do roka je organizovaný výlet pro děti za krásami přírodních nebo architektonických památek České 
republiky. Je spoluorganizátorem letního dětského tábora Krounka. Mezi nejoblíbenější činnosti patří turistika, nejrůznější sportování, 
táboření a činnosti s tím spojené. 

Já, níže podepsaný, 

 

Jméno, příjmení a titul:      Číslo OP (starší 15 let):  

Datum narození:       Rodné číslo:  

Adresa trvalého bydliště: 

Adresa doručovací: 

Mobil:       Kontaktní e-mail: 

 
Zákonný zástupce (či osoba k tomu zmocněná zákonným zástupcem u osob mladších 18 let): 
 
Jméno, příjmení:     Kontaktní e-mail: 

Adresa trvalého bydliště:    Mobil: 

Adresa doručovací: 

Prohlašuji svobodně a dobrovolně, že jsem se seznámil platnými stanovami pobočného spolku „Duha Krounka.“ (dále „Spolek“), jehož 
členem se chci stát a s jeho organizačním řádem. Potvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti 
člena Spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy Spolku, 
stejně tak jako rozhodnutími orgánů Spolku. 

Informace k GDPR (o ochraně osobních údajů): Podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby 
osobní, citlivé a zvlášť citlivé údaje uvedené na této přihlášce byly Spolkem používány a zpracovávány pro administrativu, technické 
a organizační zajištění Spolku a pro přípravu a realizaci programů Spolku pro děti a mládež na dobu neurčitou. Taktéž souhlasím 
s uveřejněním fotografií svých/svého dítěte na webu, popř. ve výročních zprávách, projektech či dalších materiálech Spolku. Souhlasím 
i s tím, že je Spolek oprávněn zpřístupnit údaje o mě vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, 
a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je spolek oprávněn 
zpracovávat a evidovat do ukončení mého členství ve Spolku nebo do odvolání. Dále beru na vědomí, že v případě pochybností 
o zpracovávání osobních údajů mám právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), který je v této oblasti 
dozorovým orgánem. 

 

Datum:    Podpis (rodiče u dětí mladších 18 let): 

 
 

Rozhodnutí o členství: 

Výkonný výbor Duhy Krounka dne………………… rozhodl o členství výše uvedeného uchazeče v Duze Krounka 

následovně:  Přijat  Nepřijat  

 

Za spolek: 

Funkce:       Jméno, příjmení:     

 

Podpis: 
 


