Milí rodičia,
ďakujeme Vám za prejavenú dôveru,
vážime si, že i Vaše dieťa patrí medzi členov eRka.
Deťom v eRku ponúkame:
• možnosť patriť do detského spoločenstva
• pravidelné stretávanie sa detského spoločenstva pod vedením animátorov - dobrovoľníkov
• celoročný program, ktorý vedie deti ku kresťanskej zrelosti a službe druhým
• možnosť využívať materiál a pomôcky na stretnutiach a zúčastňovať sa na podujatiach eRka
za nižší účastnícky príspevok

Počas roka pripravujú animátori vo svojom voľnom čase tematické
stretká, duchovný program, športové aktivity a letné tábory
(viac ako 120 letných táborov a 700 jednodňových akcií ročne).
Animátori môžu deti zapojiť aj do celoslovenských kampaní Dobrá novina, Detský
čin pomoci alebo Vypni telku, zapni seba! a zoznámiť deti s časopisom Rebrík.  
Počas školského roka 2017/18 sa budeme zaoberať témou
Zasaďme strom pokoja. Tromi hlavnými čnosťami, ktoré budeme
objavovať sú veľkodušnosť, starostlivosť a pravdivosť.
Byť členom eRka pre dieťa znamená:
• pravidelne sa zapájať do činnosti eRka
• učiť sa žiť štýl eRka
• raz ročne sa zapísať do evidenčných zoznamov
členov a uhradiť členský príspevok

Členský príspevok
• Deti - 2 € ročne
• Vedúci - 3 €  ročne

Vzhľadom na členstvo vášho dieťaťa v eRku, Vás prosíme o vyplnenie nasledujúceho tlačiva a odovzdanie vedúcemu detského stretka z dôvodu spracovania
osobných údajov.

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa - člena eRka
Ja (meno rodiča):  
bytom:
ako  zákonný zástupca dieťaťa (detí),  ktoré je (sú) členom eRko-HKSD v zmysle
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len “zákon”), poskytujem týmto eRku
dobrovoľne súhlas k spracovaniu osobných údajov môjho dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, za účelom:
a) zbierania, evidencie, spracovania a archivácie údajov o členskej základni,  
b) poskytnutia týchto  údajov na ďalšie spracovanie Slovenskému inštitútu
mládeže – IUVENTA v požadovanom rozsahu pre potreby hodnotiaceho procesu Programov pre mládež na roky 2014-2020 MŠVVaŠ SR.  
Súhlas udeľujem po dobu trvania členstva v eRku.
Po tomto termíne môžu byť tieto údaje použité v upravenej forme len na účely
štatistiky a evidencie.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv vyplývajúcich zo zákona. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na emailovú
adresu prevádzkovateľa erko@erko.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla
prevádzkovateľa (eRko-HKSD, Miletičova 7, 821 08  Bratislava).

Podpis rodiča:  
Údaje dieťaťa, resp. detí (meno, priezvisko, dátum narodenia):

Na pokrytie nákladov našej neziskovej organizácie potrebujeme vyššiu podporu. Ak Vám to
situácia dovolí, budeme radi, ak prispejete aj vyššou sumou členského príspevku, napr. 5 €.

Činnosť eRka môžete pravidelne podporovať aj prostredníctvom: www.erko.sk/podportenas

Mám záujem byť informovaný/á o celoslovenskom dianí v hnutí eRko (niekoľkokrát ročne).

Email rodiča

