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P ř i h l á š k a  
člena mladšího 18 let 

Jméno a příjmení: ……………………………..………..…... Rodné číslo: ……….....………….. 

Bydliště: ………………………………………..……..……. Telefon vlastní: ………...…….….. 

Škola/třída: ………………………….................….... Telefon domů : ……….....…..........…..….. 

Zákonní zástupci 

Jméno a příjmení matky: …………………..……..….….………..Telefon: ….……..…..….…… 

Jméno a příjmení otce: …………………….………..….…….…. Telefon: …………...….….…. 

Kontaktní osoby a jejich e-maily: ................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Zdravotní omezení (alergie, časté nemoci, aplikace léků, omezení při činnostech ...): 

…………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….………..…………

Ustanovení: 
Pravidelná oddílová činnost probíhá 1x týdně na družinových schůzkách a na víkendových akcích (výpravách). 

Vstupem do oddílu na sebe bere každý člen závazek účasti na této pravidelné činnosti (včetně výprav). 

(Mimořádné schůzky jsou vyhlášeny příležitostně za konkrétním účelem (zpravidla brigády nebo činnosti, na 

které není na pravidelných schůzkách prostor. Je žádoucí, aby se jich členové dle svých možností 

zúčastňovali.) 

Členové oddílu jsou povinni se na schůzkách i mimo ně chovat v duchu oddílových zákonů, zejména nepoužívat 

vulgární výrazy a být ohleduplní k ostatním. 

Členský příspěvek pro školní rok 2022/2023 je 600,- Kč a je nutné jej uhradit do konce října nebo do 1 měsíce od 

vstupu do oddílu. Zájemci o vyšší stupně členství v KČT připlácejí příslušnou částku odpovídající stupni členství. 

 

Prohlášení zákonného zástupce: 
Prohlašujeme, že dítěti umožníme docházku na pravidelnou oddílovou činnost a v případě nemoci dítě 

omluvíme. 

Jsme si vědomi, že porušováním výše uvedených ustanovení může být dítě vyloučeno z oddílu. 

Souhlasíme s fotografováním dítěte při oddílové činnosti a s případným vyvěšením fotografií na 

nástěnkách nebo na webových stránkách oddílu. Fotografie musí splňovat zásady etiky a dobrých mravů. 

Po dobu členství jmenované(-ho) přenecháváme případné přeplatky z vyúčtování dotací a 

účastnických poplatků na oddílových aktivitách (výpravách) jako dar oddílu na jeho další činnost. 

Dávám tímto výslovný souhlas k tomu, aby po dobu členství dítěte v Asociaci TOM používal spolek pro 

účely vytvoření registru členů a účely řádného vyúčtování dotací osobní údaje uvedené na této přihlášce, 

tj. zejména jméno, rodné číslo, bydliště, k ukládání na nosiče informací, uchovávání na nich, 

zpracovávání a k jejich pozdější likvidaci. 

 

 

Dne: ……………………              Podpis rodičů: ………………………………………………………… 

 

ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE ČR  

 

TOM 19 108  ORION Hlučín, 

Na Závodí 1468, PSČ 748 01 
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