
    
PŘIHLÁŠKA  DO  SPOLKU  ANERI – TANE ČNÍ ŠKOLA, z.s. 

   Bří Čapků 685, Valašské Meziříčí 757 01                                                                     IČ: 22683810 

 
Dobrovolně se přihlašuji za řádného člena spolku Aneri – taneční škola, z.s. 
Souhlasím se stanovami spolku a hodlám se dle svých možností podílet na činnosti spolku a spolupracovat při 
naplňování jeho cílů. Dále souhlasím se zařazením níže uvedených osobních údajů do seznamu členů spolku s tím, že 
tyto údaje budou v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních 
údajů, používány pouze pro vnitřní potřebu spolku. Souhlasím s fotografováním sebe či 

mého dítěte v rámci činnosti spolku, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagační činnosti spolku. Svým podpisem 
potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.  

 

 
Titul      Jméno                                         Příjmení                                           Rodné číslo 
 

Bydliště (ulice, PSČ, obec)       

 
Telefon, mobil�              E-mail�  
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce:       
 
Zdravotní stav dítěte, alergie,  
případné další informace pro 
vedení spolku. 
 
 
Datum:        Podpis: 
 

� u členů mladších 18 let vyplňte údaje zákonného zástupce  
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