Junák – český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s.
44. oddíl Protěž
protez.aspone.cz
protez@skaut.

Přihláška do skautského oddílu Protěž
Přihlašuji své dítě .....................................................................................................................
jako člena 44. skautského oddílu Protěž, Junák – český skaut, 7. středisko Blaník Praha z. s.


Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami členství v Poučení k přihlášce mladšího
člena Junáka (dále jen Poučení; plné znění se nachází na oddílovém webu:
http://protez.aspone.cz/files/downloads/Pouceni_Protez_2017.pdf) a souhlasím se
vstupem člena do Junáka.



Souhlasím se způsobem zpracování osobních údajů člena uvedených v Poučení po dobu
a po skončení členství. Zavazuji se včasně uhradit registrační a účastnické poplatky.



Souhlasím se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu člena a údajů o jeho
náboženském přesvědčení.



Souhlasím, aby člen mohl být v průběhu akcí pořádaných oddílem focen a filmován.
Výsledný materiál může být použit k prezentaci oddílu (web, časopis, film).



Souhlasím, aby člen byl vychováván podle skautských idejí, a zavazuji se podpořit jeho
účast na oddílových akcích.



Beru na vědomí, že Protěž je křesťansky orientovaný skautský oddíl, takže nemám
námitek proti tomu, že člen bude přítomen na společných modlitbách a bohoslužbách.
Přitom samozřejmě nebude nucen k žádným projevům, které jsou v rozporu s jeho
přesvědčením.



Beru na vědomí, že při samostatné cestě člena na sraz a zpět za něj zodpovídá oddíl jen
během akce. Pokud jej doprovází rodič či jiný zástupce, zodpovídá za ně oddíl po
převzetí vedoucím (resp. do převzetí rodičům či jiným zástupcům).



Beru na vědomí, že komunikace mezi oddílem a rodiči probíhá hlavně pomocí e-mailů,
jinak jsou vám vedoucí samozřejmě k dispozici na telefonních číslech.



Odpovídám za správnost níže uvedených údajů a jejich případnou změnu neprodleně
oznámím vedoucím. Zavazuji se taktéž poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé údaje
potřebné pro činnost člena v Junáku.

místo, datum ...........................................................................................................................
podpis obou rodičů ..................................................................................................................
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Junák – český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s.
44. oddíl Protěž
protez.aspone.cz
protez@skaut.

Informace o členovi
prosíme, vyplňte všechny kolonky
jméno a příjmení....................................................................................................................
přezdívka ..................................................................................................................................
datum narození ......................................................... rodné
číslo
bydliště .....................................................................................................................................
kontaktní adresa .......................................................................................................................
telefon člena................................................................ pojišťovna.............................................
náboženská příslušnost..............................................................................................................
Kontaktní údaje – rodiče
otec

matka

jméno
telefon
e-mail
zdravotní problémy (alergie, poruchy, omezení…):

rodinné problémy a zvláštnosti (neúplná rodina, odlišná jména rodičů)

jiné důležité informace (problémy, sdělení…)
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