Přihlašuji svého syna/dceru:

rodné číslo:
do oddílu Poutníci

bydliště:
Zdravotní stav dítěte (prodělané nemoci, případné alergie, užívané léky a jiná omezení):

Plavec:

ANO / NE / ČÁSTEČNĚ

Jiné upozornění:

zakroužkujte

Kontakty na zákonné zástupce:
1. Jméno:

Telefon:

Mail:

2. Jméno:

Telefon:

Mail:

Podpisem na přihlášce zákonný zástupce potvrzuje, že se seznámil s níže uvedenými skutečnostmi a souhlasí s nimi:
1. Oddíl se věnuje celoroční činnosti a pořádá následující akce:
✔ každou středu během školního roku oddílová schůzka 16:30 – 18:30
✔ cca jednou měsíčně během školního roku víkendové (vícedenní) a jednodenní akce
✔ letní 14 denní tábor
✔ podzimní týdenní tábor
2. Organizace je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č.j. 42909/001 a zákonnými sankcemi ručí za nezneužití
osobních údajů. Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na akcích a pro získávání
státních dotací.
3. Zákonní zástupci i dítě souhlasí s pořizováním audiovizuálních záznamů v rámci činnosti, s archivací
a použitím při prezentaci a propagaci činnosti oddílu např. v kronikách, na internetu apod.
4. Výše ročního členského příspěvku činí 700,- Kč a musí být uhrazena do měsíce po zahájení činnosti dítěte v oddíle, jinak do
15. října v daném školním roce.
5. Členství v oddíle je dobrovolné, doporučujeme, aby se dítě účastnilo co největšího počtu akcí.
6. Pokud není pro konkrétní akci uvedeno jinak, oddíl se schází:
✔ na schůzky v klubovně Norská 16/603, Praha 10, Vršovice
✔ na ostatní akce, jak je u nich uvedeno
7. Pravidelné středeční schůzky končí, není-li předem domluveno jinak, v 18:30 rozchodem před klubovnou
8. Smí dítě odcházet samo bez doprovodu:
✔ ze schůzky oddílu v 18:30 (nebo v hodinu předem domluvenou)?
ANO - NE zakroužkujte
✔ z jedno- a vícedenní akce z místa návratu?
ANO - NE
"
9. Smí se dítě samo přihlašovat na akce oddílu?
ANO - NE
"
10. Zakroužkované možnosti lze kdykoliv změnit písemnou dohodou - lístkem, na němž bude:
✔ jméno dítěte, typ akce: schůzky / jednodenky / vícedenní akce
✔ že dítě smí/nesmí odejít jednorázově nebo odcházet pravidelně samo
✔ podpis zák. zástupce, datum vystavení lístku

Upozornění, poznámky:

Dne:

Podpis zákonného zástupce:

Kontakt na oddíl:
Bláťa Latrová, telefon: 728 312 480, mail: oddilpoutnici@gmail.com
Oddílové stránky: http://poutnici.desitka.cz/
Fotogalerie: http://poutnici.desitka.cz/foto
Facebook: http://www.facebook.com/oddil.poutnici/
YouTube: http://www.youtube.com/oddilpoutnici

Oddíl Poutníci je registrován u organizace:
Mladí ochránci přírody, Tuláci
Honza Koukl, Lesní 1011, Milovice 3, 289 24
tel.: 608 703 510, email: mop@tulaci.eu, web: www.tulaci.eu

Kudy se k nám do klubovny dostanete:

✔ Koh-i-nor je záchytný bod kousek od staré klubovny, do Norské cca 7 minut pěšky, trasa vyznačena
✔ Někomu se mohou hodit tramvaje a autobusy v bližším okolí (viz názvy zastávek)
✔ pokud se k nám chystáte poprvé, informujte se předem, zda náhodu nebudeme někde jinde!

