PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU
DRÁČATA

NA ROK 2019/2020
(1. a 2. třída)

Jméno dítěte:
Bydliště:
Datum narození:

Rodné č.:

Kontakt na rodiče (tel. číslo a e-mail)
(Na e-mail budou odesílány informace o oddílových akcích apod.)

Matka
Otec

Škola:

Třída:

Zdravotní pojišťovna:
Z oddílových akcí bude dítě odcházet samo – za doprovodu jednoho z rodičů*.
Poznámka ke zdravotnímu stavu dítěte (omezení, alergie, další specifika…):

Jiné důležité sdělení:

Souhlasím, aby se můj syn / dcera účastnil(a) programu v klubovně a na výpravách
(případné připomínky je třeba domluvit s vedoucími oddílu).
Podpisem souhlasím se základními pravidly oddílu (na další straně).
Prohlašuji, že mé dítě je zdrávo a může se zúčastňovat náročnější sportovní činnosti.

.....................................
Datum
*nehodící se škrtněte

..............................................
Podpis jednoho z rodičů

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ODDÍLU
1. Každý člen je povinen uposlechnout pokynů vedoucích.
2. Nikdo nesmí bez dovolení vedoucích opustit stanovený prostor (klubovna,
hřiště,…).
3. Nikdo se nesmí chovat hrubě ke svému okolí (lidé, věci, zvířata, příroda…).
4. Na všech oddílových akcích se všem členům velmi přísně zakazuje kouřit,
užívat omamné a návykové látky a pít alkohol, nebo takové věci na oddílovou
akci vzít. Jakékoli porušení tohoto zákazu se posuzuje jako velmi vážné
porušení pravidel.
5. Komu by se podařilo v jednom školním roce třikrát porušit tato pravidla,
bude na půl roku vyloučen z oddílu, bez nároku na vrácení členských
příspěvků. Velmi vážné porušení pravidel se posuzuje individuálně s možností
vyššího trestu.
6. Nové členy Dráčat nabíráme od 1. třídy. Vedoucí si vyhrazují právo výjimky.

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ
Souhlasím s tím, aby byly fotky mého dítěte zveřejněny v oddílové fotogalerii na
internetu. Fotogalerie bude umístěna buď přímo na oddílovém webu
http://www.sportici.info nebo na ní z tohoto webu povede odkaz.
V případě, že souhlas se zveřejněním nepodepíšete, budou nadále zveřejňovány
fotografie, na kterých dítě není, nebo na nich bylo vyretušováno.
.........................................
podpis rodiče
Zpracování osobních údajů: Údaje na přihlášce se využívají pro zajištění
činnosti oddílu, pro komunikaci se členy, pro evidenci členů v naší organizaci
ČSOP Strom i v ČSOP a při komunikaci s úřady při čerpání dotací. Rodné číslo
se využívá pouze při komunikaci s lékařem. Údaje nejsou přístupné třetím
osobám mimo výše uvedené případy.

INFORMACE O ČINNOSTI V ROCE 2018/2019
1. Náplň činnosti
Schůzky – každý čtvrtek, 16:00 - 17:00, klubovna (Záhorského 4)
Výpravy – přibližně 1 x za měsíc

2. Od členů očekáváme
1. vyplněnou přihlášku se souhlasem rodičů – odevzdat obratem!
2. minimálně 70 % docházku – neúčast je třeba rodiči omluvit (pište Puntíkovi – viz
kontakty).
3. uhradit členský příspěvek ve výši 700 Kč (zaplatit převodem na účet oddílu
1926077399/0800, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, příspěvky
posílejte nejlépe do poloviny října)

3. O oddílu Sportík
Zřizovatelem oddílu Sportík je Pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody
Strom, Renoirova 644, 152 00 Praha 5, IČO: 61388904
Hlavním vedoucím oddílu je od roku 2018 Lenka Neubauerová.
Všichni členové oddílu jsou automaticky členy Českého svazu ochránců přírody
a na oddílových akcích jsou úrazově pojištění prostřednictvím ČRDM.
Každý člen oddílu má průkaz ČSOP, kdo jej nemá, může si jej nechat udělat
(stačí pouze průkazová fotografie).
Aktivity dětského kolektivu jsou podporovány Sdružením Mladých Ochránců
Přírody ČSOP, z prostředků MŠMT, MČ Praha 5 a magistrátu hl. m. Prahy.

4. Více informací
E-mail na vedení oddílu: sportici@sportici.info
Webové stránky oddílu:
www.sportici.info
Facebook: www.facebook.com/oddilsportik
Číslo oddílového účtu: 1926077399/0800

o SCHŮZKA RODIČŮ dne 26. 9. 2019 od 17:00 v klubovně

Co od schůzky čekat?
Vzájemně se trochu poznáme a podíváme se na fotky z akcí, které
pořádáme. Něco si o nich řekneme, ať máte lepší představu o naší
celoroční činnosti a o vybavení, které je na ně třeba. Povíme si o
případném táboru a budete se moct pokochat naší novou klubovnou.
Bude tu prostor pro jakékoli dotazy, které rádi zodpovíme.
Tak si zapište do diářů a přijďte. Těšíme se na vás. 😊

o KONTAKT NA VEDOUCÍ
Bára Čechová (Puntík, hlavní vedoucí Dráčat):
tel: 776 396 806 / e-mail: baracech@seznam.cz

Jan Kirschner (Prófa, předseda ČSOP Strom):
tel: 728 751 313 / e-mail: honkir@seznam.cz

Lenka Neubauerová (hlavní vedoucí oddílu):
tel: 731913833 / e-mail: leneubauerova@gmail.com

