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PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU

Název zájmového kroužku: KOTVIČKY

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození dítěte:

Rodné číslo dítěte:

Zdravotní pojištovna:

Škola:

Bydliště:

Jméno a příjmení matky:

Jméno a příjmení otce:

Kontaktní e-mail (rodiče):

Kontaktní telefon (rodiče):

Přihlašuji své dítě do zájmového kroužku                    

podpis rodiče

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, Spolek POSEJDON funguje od roku 2005, hlavním cílem je rozvoj vodní turistiky
na Odře a Olši především v oblasti zvané Slezské Benátky (viz Almanach 2005-2015). Sdružuje lidi
do zájmových skupin (autoři, dobrovolníci, průvodci, instruktoři). Spolek má sídlo v Dolní Lutyni.
Od 09/2019 nově otevírá Spolek POSEJDON kroužek vodácké přípravky s názvem KOTVIČKY.
Je určen pro děti a mládež od 8 let se zájmem o přírodu, táboření, turistiku, vodní sporty atd.
Roční členský příspěvek je 500 Kč.  Členství vzniká přijetím přihlášky vedoucím kroužku. Přijetí
vedoucí  potvrdí  datem  a  podpisem.  Členství  zaniká  odhlášením  dítěte  rodičem/zákonným
zástupcem, vyškrtnutím v důsledku dlouhodobé neúčasti nebo vyloučením z kroužku v důsledku
závažných porušení povinností.
Činnosti: V pondělí je schůzka od 16 do 18:00 hodin ve Věřňovicích v areálu loděnice Spolku 
POSEJDON. V případě nepříznivého počasí na Základní škole ve Věřňovicích, po dohodě jinde.

1. Vedoucí zaznamenává splněné vodácké výzvy do Vodácké knížky člena a Docházku. 
2. Na akce děti nosí Domluvené věci. 
3. Členové kroužku Kotvičky mají Přednostní právo k účasti na táborech POSEJDONu. 

Čitelně  vyplněnou  přihlášku  odevzdejte  prosím  bezodkladně  s  platbou  za  členský  příspěvek
Vedoucímu zájmového kroužku nebo pověřenému zástupci. Případné dotazy posílejte e-mailem.
Vedoucí: Bc. Roman Štolfa T: 721 012 222 | www.posejdon.cz | posejdon@posejdon.cz

Zástupce:
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DOTAZNÍK

Název kroužku: KOTVIČKY
K  tomu,  abychom  mohli  děti  a  mládež  správně  vést,  potřebujeme  znát  následující
informace. Proto prosíme o vyplnění dotazníku. Informace jsou důvěrné a přístup k nim
mají pouze vedoucí.

Bližší informace o dítěti
Jméno a příjmení

Oblíbené sporty:

Zájmy, koníčky:

Zdravotní či tělesná 
omezení (alergie):

Příchod/odchod s doprovodem ANO / NE

Poznámky:

Bližší informace o rodině
Jméno a příjmení otce:

Kontakt:

Jméno a příjmení matky:

Kontakt:

Poznámky:

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

podpis nováčka

Prohlášení rodičů
Souhlasíme s  tím,  aby náš  syn/dcera  vstoupil/a  do  kroužku.  Přejeme si,  aby se  plně
účastnil/a  života  kroužku.  Umožníme  mu/jí  účast  na  akcích  kroužku.  Upozorníme
vedoucího, kdyby bylo třeba zvláštního ošetřování a opatrnosti ze zdravotních důvodů. 
.
V ………………… dne:………………………………. 

podpis rodičů
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