
   Přihláška do turistického  

oddílu 21202 TULÁCI 
rok 2022/2023  

Oddíl:  
 

 Píďalky     Neseď doma     Neseď doma II      Přežití  

 

1. Osobní údaje účastníka 

Jméno a příjmení: 

 

 

Adresa bydliště, PSČ: 

 

 

Datum narození: 

 

 

Rodné číslo: Plavec / neplavec  

Škola: 

 

 

Třída: Kontakt: 

2. Osobní údaje zákonných zástupců  

Jméno a příjmení: 

 

Telefon:  

 

Trvalé bydliště: 

 

E-mail: 

Jméno a příjmení: 

 

Telefon: 

Trvalé bydliště: 

 

E-mail : 

3. Zdravotní pojištění  

Zdravotní pojišťovna účastníka: 

 

Kód pojišťovny: 

Kopie průkazky pojištěnce  

Zdravotní omezení a alergie:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  ……..…………..    dne  ……..…………..    Podpis zákonného zástupce……………….…..……..………….. 
 



 

*) nehodící se škrtněte

4. Zákonný zástupce se zavazuje že:  

1) Po skončení schůzek nebo akcí si dítě* 

 Bude osobně přebírat v určenou hodinu 

 Souhlasí s jeho samostatným odchodem 

2) Uhradí škody, které dítě způsobí z nedbalosti nebo nekázně a jiných důvodů.  

3) Kdyby z nějakých důvodů došlo k dlouhodobému přerušení docházky, eventuelně k vystoupení z oddílu 

během školního roku, oznámí tuto skutečnost písemně vedoucímu oddílu. Bere na vědomí, že po třítýdenní 

neomluvené absenci bude dítě za zájmového kroužku vyškrtnuto, aniž by tím vznikal nárok na úlevu 

z platby či dokonce na vrácení členského poplatku.  

4) Potvrzuje, že dítě je zdravé a nemá skryté zdravotní potíže. Přebírám plnou zodpovědnost za případné 

zdravotní problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací. 

5) Odevzdá kopii kartičky pojištěnce, aby ji dítě nemuselo nosit na každou schůzku. Kopie bude uložena u 

vedoucího oddílu. Na každou akci či výlet bude dítě mít u sebe originál kartičky pojištěnce. 

6) Uhradí registrační poplatek ve výši 400Kč nejpozději do 20. dne následujícího měsíce po obdržení přihlášky 

7) Souhlasí s tím, aby případný přebytek z rozpočtu jednotlivých akcí oddílu byl použit na další činnost oddílu  

8) Prohlašuje, že uvedené údaje jsou pravdivé a že na kontaktech, které uvedl, bude v případě potřeby 

k zastižení.  

 

Datum ………………………………………...     Podpis zákonného zástupce…………………………………… 

 

 

Registrační poplatek na školní rok činní 400Kč. V registraci je zahrnuto pojištění dítěte na akcích pořádaných 

oddílem, registrace v Klubu Českých Turistů (KČT) a slevová karta Sphere card.  Pro vytvoření členské karty je 

zapotřebí donést fotografii.  


