
PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU
Přihlašuji se do turistického oddílu Průzkumník a zavazuji se plnit 
povinnosti člena: 

jméno: ......................................   příjmení: ..............................

rodné číslo: ...............................   telefon dítěte: .....................

bydliště: .....................................................................................  

zdravotní problémy (alergie, léky): .........................................

....................................................................................................
 
- telefon matka: ..........................   - telefon otec: ........................

- email rodiče: .............................................................................

-  příjmení rodiče - zákonného zástupce: .........................................
  (pokud je jiné než příjmení dítěte)

- dítě je pojištěno u zdravotní pojišťovny: ......................................

Já níže podepsaný(á):
Dávám tímto jako zákonný zástupce výslovný souhlas se členstvím 
v oddíle a k tomu, aby po dobu členství v A-TOM používal oddíl a 
asociace pro účel vytvoření registru členů a účely řádného vyúčtování 
dotací osobní údaje uvedené na této přihlášce, tj zejména – rč, 
bydliště, k ukládání na nosiče informací, uchovávání a k jejich pozdější 
likvidaci. Dále souhlasím se zveřejňováním společných fotografií mého 
dítěte na internetových stránkách oddílu.

datum: ...................        podpis zákonného zástupce:.....................

Vážení rodiče,

 Vaše dítě projevilo zájem stát se členem našeho oddílu turistiky 
TOM 4316 Průzkumník. Náš oddíl vyvíjí nepřetržitou činnost již více 
než 40 let. A oddílem za tuto dobu prošlo mnoho dětí. Věříme, že se 
Vašemu dítěti bude u nás líbit. 
 V našem TOM vyžadujeme především od členů dobrou docházku na 
oddílové akce a schůzky. Pokud víte, že se dítě nebude moci zúčastňo-
vat alespoň 1-2x měsíčně výprav, je zbytečné je do oddílu přihlašovat. 
Schůzky v klubovně bývají 1x týdně a to ve středu od 16:00 do 18:00 
hodin pod vedením dospělého vedoucího a naši nejmenší od 16:00 do 
17:30 hodin. 
 Oddílové výpravy pořádáme o sobotách a nedělích (podle okolností) 
nejméně však 1x za 14 dnů. V létě pořádáme letní tábor. 
 Roční příspěvky pro člena činní 400,- Kč. (to vychází 40,-Kč na 
měsíc.) Jsou možné dvě splátky, měsíc září a poté únor. V této částce 
jsou zahrnuty tyto náklady: příspěvky do asociace TOM, nájem 
klubovny, ceny za bodování, obnova materiálu, pojištění člena a 
mnoho dalších věcí.

ADRESA HLAVNÍHO VEDOUCÍHO:
Lubomír Jagla 
Baranova 4, 700 30  Ostrava-Zábřeh
mobil: 723 990 077, e-mail: aparat@tiscali.cz
ADRESA KLUBOVNY:
Na Mýtě 10, 700 30 Ostrava Hrabůvka

STRÁNKY ODDÍLU:
www.pruzkumnik.com
e-mail: info@pruzkumnik.com

IČO TOM Průzkumník: 65497651

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka a.s
Číslo účtu: 9050573/0300

#

podpis člena

Asociace turist ických oddílů mládeže České republiky

TOM PRŮZKUMNÍK OSTRAVA


