Přihláška do Základního článku Hnutí Brontosaurus Orchis
Jméno ..............................................................

Příjmení ..........................................................

Datum narození .............................................
Telefon ............................................................

E-mail ..............................................................

Adresa trvalého bydliště .....................................................................................................................

orchis.brontosaurus.cz

Korespondenční adresa (liší-li se) ......................................................................................................
Tímto se přihlašuji do Základního článku Hnutí Brontosaurus Orchis a souhlasím s užíváním uvedených údajů pro potřeby tohoto
Základního článku a Hnutí Brontosaurus ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů – viz poučení*.
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: .............................................................

*Poučení ke zpracování osobních údajů
Svým podpisem uděluji Hnutí Brontosaurus a jeho organizační jednotce, která mne registruje (dále jen Správci), souhlas se
zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou
zpracovávány výhradně za účelem zajištění činnosti HB, evidence účastníků, 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.
Svým podpisem uděluji souhlas, že fotografie či videozáznam, na němž je zachycena má podobizna, mohou být použity za účelem
dokumentace a propagace činnosti Správců.
Osoba, jejíž údaje Správci zpracovávají, má právo k přístupu ke zpracovávaným údajům, právo na opravu údajů a právo požadovat
vysvětlení a nápravu závadného stavu, které může uplatnit v sídle každé ze Správců.
**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.

