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

PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU
Přihlašuji svého syna/dceru …........................................................................rodné číslo: …........................................
bydliště ......................................................................................................................do oddílu Tuláci Malešice.
Zdravotní stav dítěte (prodělané nemoci, případné alergie, užívané léky a jiná omezení)
.............................................................................................................................................................................................................
Plavec: ANO

NE

Jiné zvláštnosti: ...................................................................................................

Jméno zákonného zástupce: .................................................................. email: .................................................................
(informace o činnosti zasíláme zejména emailem)
Kontakt (nejlépe mobilní tel.) ............................................................
Podpisem na přihlášce zákonný zástupce potvrzuje, že se seznámil s níže uvedenými
skutečnostmi a souhlasí s nimi:

1) Oddíl pracuje systematicky po celý rok a pořádá následující akce:
✔ každou středu ve školním roce od 16:00 – 18:00 schůzka
✔ cca jednou měsíčně ve školním roce víkendová akce (cena 250 – 550 Kč)
✔ letní tábor koncem srpna (cena 2 400 Kč)
✔ podzimní tábor v termínu podzimních prázdnin (cena 1 200 Kč)
2) Organizace Mladí ochránci přírody, Tuláci 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 a
předávány jsou pouze zákonným institucím a Mladým ochráncům přírody jež organizačně zajišťuje
všechny oddíly.
3) Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich
použitím při prezentaci a propagaci činnosti akce např. v kronikách, na internetu, apod.
4) Výše ročního poplatku činí 400 Kč a musí být uhrazena do 2 měsíců po zahájení činnosti dítěte
v oddíle, jinak do podzimních prázdnin v daném školním roce. Pokud dítě vstupuje do oddílu od
ledna do června příslušného školního roku, výše poplatku činí 200 Kč. Poplatek je možné uhradit na
účet č. 2400245567 / 2010.
5) Členství v oddíle je dobrovolné, je však žádoucí aby se dítě účastnilo co největšího počtu akcí.
6) Pokud není uvedeno jinak, oddíl se na akce schází před ZŠ Hostýnská, Hostýnská 2100/2, Praha 10 –
Malešice.

Dne ….............................. Podpis zákonného zástupce …........................................
Kontakt na oddíl (ptejte se na cokoliv):
Píšťalka (Klára Adámková), tel.: 728 734 009, email: oddil@tulaci.eu
Podrobné informace získáte na oddílovém webu – http://oddil.tulaci.eu
Máte rádi přírodu? Tiskněte také na recyklovaný papír.

