Junák – svaz skautů a skautek ČR,
středisko Evžena Cedivody č. 813.01 Karviná

PŘIHLÁŠKA DO – 8.ODDÍLU HRANIČÁŘ
Jméno a příjmení:
Rodné číslo: _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _
Bydliště:
Škola:
Junák je výchovná organizace. K tomu, abychom mohli chlapce správně vést, potřebujeme znát následující informace.
Proto prosíme o vyplnění následujících řádků. (Informace jsou důvěrné a přístup k nim mají pouze vedoucí).

Bližší informace o dítěti
 Oblíbené sporty: ………………………………………………………………………….……………..
 Zájmy, koníčky: ….………………………………….……………………………………………………
 Zdravotní či tělesná omezení (alergie):………………………………………………………………..

Bližší informace o rodině
 Otec*:………………………………………Kontakt:….……………………………….…………..…….
jméno, příjmení

telefon, e-mail

 Matka*:…………………………………….Kontakt:……………… ……...……………… ……………
jméno, příjmení

telefon, e-mail

Prohlášení nováčka
Chci se stát dobrým skautem/skautkou. Jsem si vědom/a toho, že jsem přijat/a na zkušební dobu
a teprve po přijetí do oddílu se stanu skautem/skautkou. Při neplnění povinností mohu být vyloučen/a.
Podpis nováčka: ………………………………..

Prohlášení rodičů*
Souhlasíme s tím, aby náš syn/dcera vstoupil/a do skautského oddílu. Přejeme si, aby se plně
účastnil/a oddílového života. Umožníme mu/jí účast na oddílových akcích. Upozorníme vedoucího, kdyby bylo třeba zvláštního ošetřování a opatrnosti ze zdravotních důvodů. Bereme na vědomí, že skaut/ka je zavázán/a plnit svůj slib a zákon.

V ………………… dne:……………………………….

*rodič nebo zákonný zástupce

Podpisy rodičů*:…………………………

Junák – svaz skautů a skautek ČR,
středisko Evžena Cedivody č. 813.01 Karviná
Povinnosti Junáka
Junák – svaz skautů a skautek ČR:
- se zavazuje, že bude podporovat rozvoj osobnosti člena, jeho duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byl celý život připraven plnit povinnosti k sobě samému, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a
metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem Baden-Powellem.








poskytne možnost účastnit se akcí pořádaných střediskem
umožní používat majetek střediska a Junáka jako celku
poskytne rodičům* možnost kontroly osobních údajů vedených Junákem
zabezpečí úrazové pojištění na všech pořádaných akcích
zabezpečí veškerá práva člena v souladu se stanovami Junáka
zabezpečí ochranu poskytnutých osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb.
bude informovat o činnostech Junáka i dítěte v oddíle

Povinnosti rodičů
Rodiče* se zavazují, že umožní svému dítěti účastnit se akcí pořádaných střediskem, poskytnou potřebné osobní údaje člena, budou poskytovat aktuální informace o zdravotních omezeních a problémech a budou za člena platit členské poplatky.

Členství
Členství vzniká přijetím přihlášky vedoucím oddílu. Okamžik přijetí vedoucí potvrdí datem a podpisem.
Členství zaniká:
 odhlášením dítěte rodičem*
 vyškrtnutím v důsledku dlouhodobé neúčasti
 vyloučením z Junáka v důsledku závažných porušení povinností

Informace
Člen bude přicházet a odcházet na místa zahájení a ukončení akcí sám – s doprovodem*
………………………………………………………………………………………………………………
Orlovská 637, 735 32 Rychvald
IČ: 48426083
č.u. 1168255001/5500
www.hranicari.skauting.cz

V Karviné dne:………………………………. Podpis vedoucího:………………………………
tel: 732 539 874

*rodič nebo zákonný zástupce

e-mail: ivanjurcik@centrum.cz

