Для осіб, які хочуть стати дійсними членами Пласту

Крайовому булавному УСП/УПС
від

Прошу прийняти мене в дійсні члени Пласту – Національної Скаутської Організації України, до Уладу Старших
Пластунів / Уладу Пластунів Сеньйорів. Даю слово честі, що буду дотримуватися Трьох Головних Обов’язків пластуна та
положень Статуту Пласту - НСОУ.
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду проводу Пласту на обробку та
використання моїх персональних даних (прізвище, ім'я, по-батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані про
освіту, дата народження, місце проживання, громадянство, стать, склад сім'ї, номери телефонів, електронні адреси,
фотографії, інші персональні дані) з метою забезпечення реалізації відносин в сфері громадської діяльності. Також
посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене до бази персональних даних членів Пласту отримав/ла, із
правами, які я маю відповідно до змісту ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» ознайомлений/на.

Дата заповнення заяви, станиця

Підпис заявника

Анкета заявника
(точно заповнює заявник та місцевий референт УСП/УПС)

ПІБ:
Прізвище, ім’я та по-батькові

Дата народження:

E-mail:
День, місяць та рік народження

Телефони:
Адреса:
Праця/навчання:

Мобільний

Домашній

Домашня адреса, індекс
Зазначте місце праці чи навчання

Вишколи:

КВДЧ;

КВВ УПЮ;

РОВ УПН;

ЛШ/ШБ;
Число, дати проведення Вишколу/-ів

Поручення дійсних членів Пласту:
1.
2.
3.
ступінь, ім’я, прізвище, курінь

дата

підпис

Поручення станичного або референта УСП/УПС
(заповнюється в кінці кандидатського терміну)

Я,

,
Ступінь, ім’я, по-батькові, курінь

станиці
посада

поручаюся за кандидата в дійсні члени Пласту. Підтверджую, що за час випробувального терміну кандидатом було
виказано гідну пластову поставу, відповідність пластовим цінностям та проявлено відповідальність у взятих на себе
пластових обов'язках
виховника;
інструктора;
адміністратора;
суспільника. Рекомендую надати кандидату
статус дійсного члена та право на складання пластової присяги.

Дата поручення

Підпис

Поручення куреня УСП/УПС
(Необов’язково. В разі поручення куреня, кандидатський термін скорочується вдвічі. Поручається курінний чи представник проводу)

Курінь УСП/УПС, пластовий ступінь, ім’я, прізвище, посада поручника, дата, підпис

Дата заприсяження, іменування:
Непотрібне викреслити

