PŘIHLÁŠKA K ČLENSTVÍ VE SPOLKU EQUIT&T z.s.
IČO: 08509948, Sídlo: Peklo 3, 257 89 Heřmaničky
Telefon: +420 724 390 625, Email: info@equitat.cz
Bankovní spojení: 1300769000/2700
žadatelem je fyzická osoba:
Jméno, příjmení
Adresa trvalého bydliště
Rodné číslo
Telefon
Email
Členství v ČJF

Chci se stát členem pod subjektem EquiT&T z.s.
Jsem členem pod jiným subjektem (název):
Ne, nemám zájem
(nehodící se škrtněte)
prohlášení žadatele:

1.
2.

Přihlašuji se tímto za člena spolku E
 QUIT&T z.s. (dále jen spolek) a prohlašuji, že vstupuji
do spolku dobrovolně. Uhradil/a jsem členský příspěvek dle výše pro aktuální rok.
Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve spolku je tento povinen
zpracovávat moje o
 sobní a identifikační údaje. Svým podpisem uděluji spolku, jakožto
správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje obsažené v
přihlášce k zákonným účelům. S
 ouhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady
EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů, dále je „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen
ZOOÚ) a o změně některých zákonů.

3.
4.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se Stanovami spolku a budu se jimi řídit. Stanovy spolku
obsahují informace o vzniku a zániku členství, informují o právech a povinnostech členů.
Prohlašuji, že jsem si vědom/a toho, že se v rámci činnosti spolku mohu účastnit akcí
spolku: zejména soustředění, seminářů, kurzů, kempů a individuálních lekcí zahrnujících
práci s koňmi, péči o koně, jezdecký výcvik a veškeré další činnosti související s chovem
koní. Podpisem přihlášky stvrzuji následující:
a) jsem si vědom/a skutečnosti, že s prací s koňmi a jízdou na koni mohou být
spojena rizika včetně úrazu i při dodržení veškerých bezpečnostních zásad. Z
tohoto důvodu mi bylo doporučeno mít vlastní úrazové pojištění.
b) jsem poučen/a o zásadách chování ke koním a pravidlech bezpečnosti
c) seznámil/a jsem se s dokumentem “Pokyny pro práci s koňmi”, rozumím mu a
zavazuji se ho dodržovat
d) veškerého programu akce se účastním dobrovolně a na svou vlastní odpovědnost
e) souhlasím s použitím bezpečnostní pomůcek zapůjčených organizátorem akce. V
případě, že budu využívat vlastních bezpečnostních pomůcek, přebírám
zodpovědnost za jejich stav a kvalitu
f) prohlašuji, že nemám žádná zdravotní omezení, která mohou mít vliv na tuto
činnost, případně budu organizátora akce o těchto omezeních pravdivě informovat
g) prohlašuji, že v případě účasti na akci s vlastním koněm budu pravdivě informovat
o všech skutečnostech ovlivňujících průběh akce a přebírám za koně odpovědnost,
jakožto i za škody, které by způsobil
V ___________ dne ___________

podpis žadatele: ___________

Přihláška přijata ( vyplní zástupce spolku): ______________________________

