Přihláška do oddílu Sportík na rok 2010/2011
Jméno dítěte: ______________________________________________________
Datum narození: ____________________

Rodné číslo: ____________________

Bydliště: _________________________________________________________
_________________________________________ Tel: ____________________
E-mail na rodiče: _______________________________________
(Na e-mail budou odesílány informace o výpravách a jiné, týkající se Sportíku)

Škola: ___________________________________

Třída: __________________

Zdravotní pojišťovna: ________________________________________________
Souhlasím, aby se můj syn / dcera účastnil(a) programu v klubovně,
tělocvičně, na výpravách i na letním táboře ve školním roce 2010-2011
(případné připomínky je třeba domluvit s vedoucí oddílu)
Z oddílových akcí bude dítě odcházet samo - za doprovodu jednoho z rodičů*
Mám - Nemám* zájem, aby se mé dítě účastnilo týdenního pobytu na horách o
jarních prázdninách 13. 3. - 20. 3. 2010.
Jako rodič mohu oddílu pomoci (např. zprostředkování pronájmu klubovny,
sponzorství, doprava na tábor, objekt na přespání na výpravě, atd.)
_________________________________________________________________
Podpisem souhlasím se základmími pravidly oddílu (na další straně).
Prohlašuji, že mé dítě je zdrávo a může se zúčastňovat náročnější sportovní
činnosti. Poznámka ke zdravotnímu stavu dítěte:
_________________________________________________________________

.....................................
Datum
*nehodící se škrtne

...............................................
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,
tělocvična, prostor tábora…)
3. Nikdo se nesmí chovat hrubě ke svému okolí (lidé, věci, zvířata, příroda…).
4. 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.

Souhlas se zveřejněním fotografií
Souhlasím s tím, aby byly fotky mého dítěte zveřejněny v oddílové fotogalerii
na internetu. Fotofalerie bude umístěna buď přímo na oddílovém webu
http://www.sportici.info, nebo na ní z tohoto webu povede odkaz.

.........................................
podpis rodiče

V případě, že souhlas se zveřejněním nepodepíšete, budou nadále
zveřejňovány fotografie, na kterých dítě není, nebo na nich bylo vyretušováno.

Informace o činnosti oddílu Sportík v roce 2010/2011
Zřizovatelem oddílu Sportík je Základní organizace Českého svazu ochránců
přírody 01/87 – STROM, Voskovcova 986, 152 00 Praha 5, IČO: 61388904
Všichni členové oddílu jsou automaticky členy Českého svazu ochránců
přírody a na oddílových akcích jsou úrazově pojištění u pojišťovny Generali.
Každý člen oddílu má průkaz ČSOP, kdo jej nemá může si jej nechat udělat (stačí
pouze průkazová fotografie).
Hlavním vedoucím oddílu je od roku 2009 Martin Kirschner (Smíšek).
Dne 23. 9. 2010 se ve třídě po schůzce oddílu koná schůzka rodičů. Je
velmi žádoucí účast všech rodičů dětí, kteří do Sportíku přišli letos. Na
programu budou podrobnější informace o činnosti oddílu, o potřebném vybavení
na akce. Bude možné se blíže seznámit s vedoucími a prohlédnout si nějaké
fotky.

NÁPLŇ ČINNOSTI ODDÍLU
•
•
•
•
•

od 17 00 do 18 00 – menší děti
od 18 00 do 19 00 – větší děti
(bude upřesněno po potvrzení termínu ve škole, všetně první tělocvičny)
1 x týdně schůzky ve čtvrtek od 17 00 do 18 45
(Zatím ve škole na Chaplinově náměstí, vlastní klubovna bude asi později)
1 x za 3 – 4 týdny výprava
v zimě o jarních prázdninách týdenní pobyt na horách
v létě tábor = vyvrcholení činnosti, je očekávána účast všech
1 x týdně tělocvična v pondělí

OD ČLENŮ ODDÍLU OČEKÁVÁME:
1. vyplněnou přihlášku se souhlasem rodičů – odevzdat obratem!
2. minimálně 70 % docházku ( tělocvična, klubovna, výpravy) – neúčast je
třeba rodiči omluvit. Kdo nebude aspoň na třech výpravách, nemůže jet na
tábor.
3. účast na letním táboře
4. uhradit členský příspěvek ve výši 900 Kč (zaplatit přiloženou složenkou
nebo převodem na účet oddílu 1926077399/0800, vs:rodné číslo, do
poloviny října)

PLÁN AKCÍ NA 1. POLOLETÍ
• 1.-3.10.
víkendová výprava
• říjen
Clean Up – brigáda
• 27. - 31. 10.
podzimní prázdniny a svátek – výprava
• 19. - 21. 11.
víkendová výprava
• 10. - 12. 12.
Vánočka – tradiční vánoční výprava
•
•

leden
13. 3. - 20. 3. 2010

výprava (asi jednodenní)
jarní prázdniny - HORY

Termíny akcí jsou pouze orientační, budou upřesněny na přihláškách.

VEDENÍ ODDÍLU
Martin Kirschner (Smíšek, hlavní vedoucí):
tel. 724 530 266,
e-mail: sv.xaverius@seznam.cz
Jan Kirschner (Prófa, předseda ZO):
tel. 728 751 313,
e-mail: honkir@seznam.cz
Pavel Národa (Pajk, hospodář)
tel: 605 429 289, 251 816 839,
e-mail: zu.pa@volny.cz
e-mail na vedení oddílu: sportici@seznam.cz
Webové stánky oddílu: www. sportici.info (i fotogalerie)
Číslo oddílového účtu: 1926077399/0800
Jako variabilní symbol pro platbu použijte rodné číslo dítěte

Aktivity dětského kolektivu jsou podporovány Sdružením Mladých ochránců
přírody ČSOP z prostředků MŠMT a magistrátu hlavního města Prahy.

