Přihláška do oddílu

PTERODACTYLUS,

který je součástí Českého svazu ochránců přírody, ZO 01/30. „Troja“
se sídlem Na Výšinách 1000/1, 170 00, Praha 7; IČ 45250723;
e-mail: oddil@pterodactylus.cz web: https://pterodactylus.cz

část A –
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

18 informací o oddílu:

platí od dne podpisu do 30. 9. 2019

I. základní informace
Oddíl PTERODACTYLUS je samostatnou organizační složkou základní
organizace 01/30. „Troja“ Českého svazu ochránců přírody, která je jeho zřizovatelem.
Všichni členové oddílu jsou členy Českého svazu ochránců přírody a jsou registrováni ve Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP
(dále jen SMOP). Na požádání mohou dostat průkazku Mladého ochránce přírody, opravňující mj. k řadě výhod po celé ČR.
V souladu s tzv. GDPR (nařízení EP a Rady 2016/679) oddíl informuje, že provádí zpracování poskytnutých osobních údajů pouze v
rozsahu nezbytném pro (i) plnění činnosti oddílu, (ii) plnění zákonných povinností a (iii) účely oprávněných zájmů oddílu ve smyslu
GDPR. Bližší informace ohledně účelu a rozsahu zpracování osobních údajů budou poskytnuty na žádost. Shromažďované údaje
slouží zejm. pro komunikaci se členy, pro informaci v rámci výkonu práce zdravotníka, pro registraci u nadřízených orgánů, pro
získávání dotací, atp. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu GDPR a jejich poskytovatel má vůči oddílu jakožto správci práva
zakotvená v GDPR.
Na vedení oddílu se podílí vedoucí s kvalifikací a zkouškami podle platné legislativy a instruktoři oddílu. Na přípravě programu
oddílu se mohou podílet i děti. Na akcích a táborech je zajištěna účast zdravotníka z řad vedoucích oddílu (zkoušky a akreditace
Ministerstva zdravotnictví ČR nebo Českého červeného kříže).
Hlavní vedoucí je Ondřej ZEMAN - tel.: 723 528 060, hlavní zdravotnice je Jana JÍCHOVÁ - tel.: 721 120 381
Všichni členové oddílu mladší 18 let jsou od chvíle registrace ve SMOP ČSOP pojištěni proti úrazu na všech akcích oddílu.
Detaily o oddílových akcích, kontaktní a další informace jsou dostupné rovněž na stránkách oddílu https://pterodactylus.cz

II. činnost oddílu
Oddíl pořádá: každé úterý mezi 16:30 – 18:30 hodin pravidelné oddílové schůzky v klubovně, nebo venku, obvykle jednou
měsíčně víkendovou výpravu do přírody (většinou pátek až neděle), členové oddílu se mohou účastnit také nepravidelných
krátkodobých akcí (např.: návštěva kina, hvězdárny, plaveckého bazénu, muzea apod.). Některé oddílové schůzky, významné
z hlediska tradic oddílu (např. Vánoční), bývají delší a rodiče jsou o nich předem informováni prostřednictvím dětí, informace jsou
rovněž na oddílových stránkách. V době podzimních prázdnin, Velikonoc, letních prázdnin pořádá oddíl podzimní, velikonoční a
letní tábor.
9. Vzhledem k systematické činnosti je žádoucí maximální účast dítěte na všech uvedených akcích. Rodiče souhlasí s účastí dítěte na
uvedených akcích a budou jej v oddílové činnosti podporovat.
10. Rodiče mají odpovědnost informovat vedení oddílu včas o změnách zdravotního stavu dítěte, které by mohly vést k omezení či
obtížím při jeho činnosti v oddíle.
11. Rodiče i dítě souhlasí se zachycením podobizny dítěte a pořizováním obrazových a zvukových záznamů dítěte v rámci činnosti
oddílu, s archivací těchto záznamů a s jejich rozšiřováním v rámci prezentace a propagace činnosti oddílu např. v kronikách, tisku,
na internetu, atp.
12. Není-li na této přihlášce písemně specifikováno jinak, rodiče souhlasí s tím, aby se děti od dovršení desátého roku vracely z místa
ukončení akce, nebo schůzky samostatně domů. Schůzky oddílu začínají a končí v klubovně oddílu v budově Na Výšinách
1000/1, Praha 7 (bývalá Vodárenská věž na Letné) .Ostatní akce, není-li určeno jinak, začínají i končí na dvoře před
uvedenou Věží - vchod bránou z Korunovační ulice.
8.

III. organizace a hospodaření
13. Členský příspěvek oddílu pro školní rok 2018/19 je stanoven na 300 Kč a platí se během schůzky oddílu. (Dalších 500 Kč
na půl roku či 900 Kč na rok se platí převodem Domu dětí a mládeže Prahy 7).
14. Jednotlivé akce oddílu mimo schůzek (výpravy a jiné) jsou hrazeny před každou akcí zvlášť. Náklady na činnost oddílu
jsou podle aktuálních možností hrazeny z dotací MŠMT ČR, Magistrátu Hl. m. Prahy, nebo podobných zdrojů a o takto získané
prostředky jsou snižovány poplatky za jednotlivé akce oddílu.
15. Všichni vedoucí oddílu jsou dobrovolnými pracovníky a oddíl vedou ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.
16. Rodiče mají na požádání právo nahlédnout do hospodářské dokumentace oddílu vedené u mateřské ZO ČSOP.
17. Rodiče souhlasí s tím, aby případný přebytek z rozpočtu jednotlivých akcí oddílu do maximální výše 100 Kč za akci, byl použit na
další činnost oddílu.
IV. závěrečné informace
18. Členství v oddíle může být ukončeno:
a) rozhodnutím rodičů – písemně, telefonicky, e-mailem,
b) nezaplacením členských příspěvků – při prodlení více než 4 měsíce po termínu splatnosti,
c) pasivitou – neodůvodněnou neúčastí po dobu delší než 2 měsíce či neodůvodněnou neúčastí na 8 po sobě následujících
oddílových schůzkách,
d) rozhodnutím vedení oddílu – při závažném či opakovaném porušování pravidel nebo pokynů vedoucích a nedodržení
vnitřních pravidel oddílu.
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OTOČ LIST >>>
část B – …a teď něco o vás  :
Informace o dítěti:
Jméno a příjmení dítěte:
Adresa bydliště + PSČ:
Rodné číslo:
Vlastní telefon a e-mail dítěte:
Jiné kontakty (fb, google+, jiný)
Telefon domů:
Adresa školy:
Název zdravotní pojišťovny:
Zdravotní stav dítěte, prodělaná vážná onemocnění, alergie:

Třída:

Jiná zdravotní specifika, jako např. neobvyklá běžná teplota:
Další informace pro vedoucí:
Způsob návratu dítěte, mladšího 10 let, ze schůzek oddílu a z akcí mimo klubovnu domů (vždy čekat na rodiče;
vždy mohou odcházet sami atp.):

Rodiče / zákonní zástupci (oprávnění přihlásit dítě do oddílu):
Maminka, nebo I. zákonný zástupce:

Tatínek, nebo II. zákonný zástupce:

Jméno a příjmení:
Adresa domů (pokud se liší):
E-mail:
Mobilní telefon:
Telefon do zaměstnání:
Jména / telefony prarodičů,
nebo příbuzných oprávněných
převzít dítě při návratu z akcí:

Rodiče i přihlašovaný zájemce (dítě) si PŘEČETLI A BEROU NA VĚDOMÍ skutečnosti
uvedené v části A na 1. straně této přihlášky a svým podpisem STVRZUJÍ SVŮJ
SOUHLAS s nimi:
V ________________ dne: ____________________

Podpis rodiče: ____________________
Podpis dítěte: ____________________
OTOČ LIST >>>
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