Zaplacením členského příspěvku se níže podepsaný stává členem spolku
„Sdružení rodičů a přátel Mateřské školy Lipence, z.s.“.
Vážení rodiče a přátelé MŠ, jménem

Sdružení rodičů a přátel Mateřské školy Lipence, z.s.
bychom Vás rádi pozvali na členskou schůzi spolku, která proběhne v rámci třídních schůzek konaných

__________________________________________________________________
Jméno dítěte
třída která částku obdrží

ve středu 12.9.2018 v 17:00 hodin v novém pavilonu u Ježků.
Náš spolek byl založen za účelem zlepšení materiálního vybavení školky pro Vaše a naše dět. Proto
bychom Vás touto cestou oslovili ve věci přispění do fondu školky na pomůcky a hračky a další potřebné
věci pro naše dět.

___________________________________________________________________
Jméno člena spolku

Podrobnější informace můžete nalézt také na webových stránkách školky v sekci "Spolek rodičů"

http://www.sk:olk:alkppncen.se//kpolkn:rooipe

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat osobně nebo na níže uvedených e-mailech.

___________________________________________________________________
Trvalé bydliště

Navrhovaný program schůze: odsouhlasení členského příspěvku na šk. rok 2018/2019 ve výši 1000,- Kč
volba členů výboru
Pokud se rozhodnete stát se členem Spolku, tak si Vás dovolíme poprosit o členský příspěvek ve výši
1.000,- Kč. Ten je možné uhradit hotově přímo na schůzi, nebo po domluvě hotově komukoliv z výboru, a
nebo převodem na transparentní účet Spolku vedený u FIO banky, a.s., číslo účtu: 2401038404 /2010.

____________________________________________________________________
E-mail

Prosíme o brzkou úhradu, aby měla školka peníze v plné výši co nejdříve k dispozici. T ento účet je
naprosto transparentní, veškeré pohyby na něm můžete sledovat na stránkách:

Částka členského příspěvku: 1.000,- Kč

http://www.sio.se//aac:oncprklk /a//aac:oncpr ey//yoackpaoncycpr eny
Veškeré vybrané fnance jak na účtu tak v hotovost budou ofciálně převedeny formou daru na bankovní
účet Mateřské školky a budou sloužit k hospodaření jednotlivým třídám. Vedeme si podrobnou evidenci
jednotlivých tříd a dět a každá třída bude mít ve svém majetku příslušnou vybranou částku dle příspěvků
rodičů a přátel MŠ.

V loňském školním roce se nám podařilo získat pro dět úžasných 69.000,- Kč
Koťata 10.500,- Želvičky 20.500,- Berušky 22.000,- Ježci 16.000,Aby bylo vyhověno všem potřebným náležitostem, prosíme Vás na další stránce o Váš podpis,
kterým stvrzujete souhlas stát se členem Spolku, a uhrazení členského příspěvku ve výši 1.000,- Kč.
Pokud se chcete dozvědět bližší informace o členství ve Spolku, můžete se zeptat kohokoliv z výboru
spolku, případně se můžete podívat do Stanov Spolku na webových stránky školky nebo v tštěné podobě
v šatnách jednotlivých tříd.
Těšíme se na budoucí spolupráci, na Vaše podněty, připomínky a nápady.

Mgr. Monika Bulánková

Ladislava Obrazová

Předseda spolku

Místopředseda spolku

a lkac:onam@hoymaplk.seom

nlk.soaoa/ona@kn/cam.se/

Sdružení rodičů a přátel Mateřské školy Lipence, z.s.
K kamooaklk /n 211,Poaha 5 r Lppncen, PSČ 155 31
iay m /áppk io Spolk:oného onjkyří: 4.s6.s2016, IČO: 050 64 392

__________________________
Datum

_______________________________
Podpis

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů
Pravidla pro seznam členů spolku stanovuje § 236 občanského zákoníku. Vedení evidence je zákonným zpracováním
údajů ve smyslu čl. 6 GDPR, v tomto případě není nutno, ani nelze vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů.
Spolek vede za účelem evidence svých členů jejich neveřejný seznam obsahující tyto údaje: jméno a příjmení, adresa
trvalého bydliště, elektronická doručovací adresa a podpis na prezenční listně. Seznam členů je veden v písemné, tak i
v elektronické podobě, která slouží jako záloha dat. Seznam členů je veden po dobu jednoho roku od zániku členství.
Na údaje a výkazy vedené na základě nezbytných právních povinnost se vážou zákonem stanovené skartační lhůty. Za
zpracování, evidenci, ochranu a bezpečné uložení těchto výkazů jsou zodpovědní členové výboru. Zápisy, změny a
výmazy v seznamu členů provádí členové výboru na základě usnesení členské schůze nebo výboru spolku poté, co se
dozví o vzniku nebo zániku členství nebo o změně údajů zapsaných v seznamu členů. Seznam členů je zpřístupněn
pouze členům spolku, a to v místě, které určí členové výboru. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku
na jeho náklady potvrzení s výpisem ze Seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje
byly na základě žádost člena změněny nebo vymazány. Na místo zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho
manžel, manželka, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic,
prokáží-li zájem hodný právní ochrany.
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