
Datum narození:

Česká tábornická unie - Tábornický klub KAMZÍCI Brno, p. s.

Č l e n s k á   p ř i h l á š k a

Potvrzení

Jméno a příjmení dítěte, přezdívka: Rodné číslo:

Matka: Otec:

ANO     /     NE

ANO     /     NE

Nehodící se škrtněte:

Souhlasím, aby mé výše uvedené dítě mohlo po schůzce samo odejít domů.

Adresa bydliště (včetně PSČ):

zde odstřihnout

Telefonní čísla na rodiče: *

David "Dave" Dobrovolný, vedoucí, tel.: 608 531 728

V  ......................     dne  ....................................    podpis vedoucího  .........................................................

Členský příspěvek činí 300 Kč na školní rok a je určen k zaplacení členství v České tábornické unii, pojištění a 

vybavení klubu. Příspěvek odevzdejte zároveň s vyplněnou přihláškou na schůzce. Zaplacený členský příspěvek a 

odevzdaná přihláška do tábornického klubu jsou podmínkou pro účast na klubových akcích. Výlety se hradí zvlášť a 

jejich cena je vždy uvedena na propozicích daného výletu. Dítě hradí za výlet pouze v případě, kdy se akce účastní, 

jedná se o provozní náklady akce. Vedoucí svoji funkci vykonávají ve svém volném čase a nepobírají za tuto činnost 

žádnou odměnu. 

Marek "Moris" Vach, vedoucí, tel.: 604 804 464

Potvrzuji, že jsem od ............................................... převzal/a členský příspěvek ve výši 300 Kč na školní rok 

2018/2019.

V  ......................     dne  ....................................    podpis rodiče  ............................................................

E-mailová adresa:

Jakub "Koub" Řezníček, vedoucí, tel.: 721 932 027

Aktuální informace vždy:

Kontakty na vedoucí

Jan "Matouš" Knobloch, náčelník, tel.: 721 550 476

Mikuláš "Medúza" Sejbal, vedoucí, tel.: 602 665 427 https://kamzici.ctujm.cz

tk.kamzici.brno@seznam.cz

Jiná sdělení o dítěti: (alergie na jídlo/léky, zdravotní omezení, zvláštní stav v rodině, ...)

* Nebo jiný zákonný zástupce (např. "babička", "přítel", apod.).

Podpisová část:

Přihlašuji tímto své dítě za člena klubu: Česká tábornická unie - Tábornický klub KAMZÍCI Brno, p. s. (dále jen ČTU) 

a to pro období tohoto školního roku. Souhlasím s tím, aby ČTU zpracovávala výše uvedené osobní údaje. Údaje 

jsou použity pro registraci členství v ČTU, pro vytvoření účtu na webových stránkách klubu, vedení úrazového 

pojištění a splnění zákonných podmínek pro účast na schůzkách, výletech a letním táboře. ČTU zaručuje, že osobní 

údaje nebudou poskytovány žádné třetí osobě s vyjímkou kontrolních orgánů a poskytovatele pojištění. Souhlasím s 

tím, že ČTU bude pořizovat běžné fotografie a videa dokumentující činnost klubu. Pořízené snímky bude zvěřejňovat 

výhradně k propagaci své činnosti.

Cena:

Prohlášení:

Mám zájem o zasílání informačních e-mailů o dění v tábornickém klubu.


