Junák – svaz skautů skautek ČR, středisko „JEŠTĚD“ Liberec

2009‐R‐E‐88‐88

Zemědělská 302, Liberec 8, 460 08; IČ: 46748865; DIČ: CZ46748865

Evidenční údaje mladšího člena střediska
Identifikační údaje
.............................................................
Jméno a příjmení

....................
Tituly

...................................

...................................
Skautská přezdívka

.........................
Číslo osoby 1)

..............................................

Datum narození

Rodné číslo

Kontaktní údaje
..............................................................................................................................................................................
Adresa bydliště (ulice, č. p., obec, PSČ, stát) 2)

..............................................................................................................................................................................
Kontaktní adresa (ulice, č. p., obec, PSČ, stát) 3)

.............................................

.............................................

Číslo na mobilní telefon

Číslo na pevnou linku

.......................................................................
Číslo bankovního účtu 5)

.......................................................................

........................................

........................................

Emailová adresa

ICQ číslo

Skype jméno

Zdravotní údaje
Přehled alergií:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Užívané léky:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Další omezení:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Neoblíbená jídla:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

1)
2)
3)
5)

Takto označené údaje nevyplňujte.
Adresou bydliště se rozumí adresa, na které je po většinu doby daná osoba k zastižení.
Na kontaktní adresu bude doručována případná korespondence. Vyplňuje se tehdy, pokud je odlišná od bydliště.
Stačí vyplnit pouze účet používaný pro bezhotovostní styk se střediskem. Vyplňte ho však u jeho vlastníka.
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Evidenční údaje rodičů mladšího člena
Údaje o matce 6)
.............................................................
Jméno a příjmení

....................
Tituly

...................................
Skautská přezdívka

.........................
Číslo osoby 1)

..............................................................................................................................................................................
Adresa bydliště (ulice, č. p., obec, PSČ, stát) 4)

.............................................

.............................................

Číslo na mobilní telefon

Číslo na pevnou linku

.......................................................................
Číslo bankovního účtu 5)

.......................................................................
Emailová adresa

Údaje o otci 6)
.............................................................
Jméno a příjmení

....................
Tituly

...................................
Skautská přezdívka

.........................
Číslo osoby 1)

..............................................................................................................................................................................
Adresa bydliště (ulice, č. p., obec, PSČ, stát) 4)

.............................................

.............................................

Číslo na mobilní telefon

Číslo na pevnou linku

.......................................................................
Číslo bankovního účtu 5)

.......................................................................
Emailová adresa

Prohlášení o pravdivosti údajů
..............................................................................................................................................................................
Jméno a příjmení rodiče nebo zákonného zástupce

1)
4)
5)
6)

Datum prohlášení

Podpis rodiče nebo zákonného zástupce

Takto označené údaje nevyplňujte.
V případě, že bydliště rodičů je stejné jako bydliště člena, adresa se znovu nevyplňuje.
Stačí vyplnit pouze účet používaný pro bezhotovostní styk se střediskem. Vyplňte ho však u jeho vlastníka.
V případě, že zákonnými zástupci nejsou rodiče, tuto skutečnost naznačte a vyplňujte údaje o těchto zástupcích.
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