VYPLŇUJE ÚSTŘEDÍ AWANA INTERNATIONAL v ČR
Registrační č. _______________ Zákaznické č. ____________
Datum přijetí ________________________________________
Datum zaplacení registrace ____________________________

REGISTRACE
Awana programu
ve sboru:

Platnost registrace do _________________________________
Awana misionář ______________________________________
Poslední revize 9/2018

Vyplňujte čitelně hůlkovým písmem

Název sboru (nebo misijní organizace):

SBOR

Adresa sboru:
Jméno správce sboru (kazatele):
Jméno hlavního vedoucího klubu:
Telefon.:

E-mail:

Adresa a údaje, které chcete mít na fakturách do účetnictví
(oficiální adresa sboru, IČ, č. účtu apod. apod.)

Adresa, na kterou chcete zasílat objednané materiály
(pro zasílání přes PPL je třeba uvést telefon)

Ulice:

Ulice:

Město:

Město:

PSČ:

PSČ:

:

Telefon:

OBJEDNÁVKY

Jméno:

Jméno:

E-mail:

Vyplňte předpokládané údaje:

DALŠÍ INFORMACE

Klubový program

Méďa

Svatojánek

Plamínek

Pochodeň

VVV

Domácí Awana

vedoucí

Předpokládaný počet:

Počet rodin:

Schůzky klubu probíhají (netýká se Domácí Awany):
v _________________ od: _____________ do: _____________ hodin.
(den v týdnu)

Klubový školní rok probíhá (netýká se Domácí Awany):
od: _____________ 201_

do: _____________ 201_

(doplnit měsíce a roky)

Statutární zástupce sboru (kazatel – správce sboru, místopředseda staršovstva, příp. jiný statutární zástupce sboru podle dané denominace)
svým podpisem stvrzuje, že vedení sboru s registrací souhlasí.
Podpis statutárního zástupce sboru:

Datum:

Souhlasím s tím, aby Awana International, organizační složka v ČR zpracovávala údaje v tomto formuláři za účelem zasílání materiálů a interní komunikace
s Awana kluby a na dobu jednoho roku od data podpisu na tomto formuláři.
Před udělením tohoto souhlasu jsem byl správcem poučen o tom, že nejsem povinen souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel udělit, že jej
mohu kdykoli odvolat prostým prohlášením vůči správci, které doručím poštou na adresu správce, e-mailem na adresu r.kalensky@awana.org nebo
telefonicky na čísle 606788791. V okamžiku odvolání souhlasu přestane správce mé osobní údaje zpracovávat a s neudělením nebo odvoláním souhlasu
se zpracováním osobních údajů není spojen žádný negativní důsledek pro mou osobu.

________________________________________
datum a podpis hl. vedoucího

________________________________________
datum a podpis dalšího poskytovatele osobních údajů (příjemce materiálu

