
Skřítkozem z. s. 

se sídlem J. Kotase 32/24, Havířov- Dolní Datyně, 73601 

IČ 14434423 

Číslo účtu vedené u FIO banky: 2602191202/2010 

 

Přihláška ke členství ve spolku Skřítkozem z. s. 

adresa LK Skřítkozem: J. Kotase 32/24, Havířov- Dolní Datyně, 73601 

webové stránky: www.skritkozem.cz 

kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Závodná, koordinátorka 

mobil: 733583074 

e-mail: info@skritkozem.cz 

Tímto se podle čl. 5 Stanov spolku Skřítkozem z. s. řádně přihlašuji za jeho člena: 

Jméno a příjmení: ____________________________________________________ 

Datum narození: _____________________________________________________ 

Rodné číslo: _________________________________________________________ 

Adresa trvalého bydliště: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Telefon: _____________________________________________________________ 

E- mail: ______________________________________________________________ 

Adresa pro doručování (pokud se liší od trvalé): _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

Prohlašuji, že jsem se seznámil se Stanovami spolku Skřítkozem z. s., a že podle jejich čl. 5.2 budu 

řádně plnit povinnosti člena spolku, tj. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku, aktivně 

hájit zájmy spolku; dodržovat vnitřní dohody a Výkonnou radou schválená vnitřní pravidla spolku; 

nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku a platit členské příspěvky ve výši 

stanovené Výkonnou radou spolku. 

V __________________ dne ________________    _______________ 

podpis 

Nedílnou součástí této přihlášky jsou také její přílohy, které je nutno vyplnit současně s přihláškou: 

 č. 1 Informace o dítěti člena 
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Příloha č. 1: Informace o dítěti člena 

Já zájemce o členství zároveň přihlašuji své dítě k docházce do Lesního klubu 

Skřítkozem: 

Jméno a příjmení dítěte: ............................................................................................................ 

Datum narození: ......................................................… Zdravotní pojišťovna: ......................... 

Adresa trvalého bydliště: ........................................................................................................... 

 Informace o zdravotním stavu dítěte (prosím, zakroužkujte): 

a) dítě je zdravé, zdravotní stav je bez omezení 

b) dítě vyžaduje speciální péči (specifikujte): 

c) zdravotní sdělení o dítěti 

- dietní omezení: 

- alergie : 

- závažnější onemocnění (např. astma, cukrovka, epilepsie,..): 

- trvale užívané léky: 

- jiné: 

 Důležitá sdělení o dítěti …..................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 Dítě bude LK Skřítkozem navštěvovat v těchto dnech (prosím zakroužkujte): 

pondělí – úterý-  středa-  čtvrtek-  pátek 

 Datum nástupu k navštěvování lesního klubu: ........................................... 

 Zákonní zástupci dítěte (dále také „rodiče“): 

Jméno a příjmení matky: ............................................................................................................. 

Kontaktní adresa: ........................................................................................................................ 

Telefon: ............................................... Email: .......................................................................... 

Jméno a příjmení otce: ............................................................................................................... 
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Kontaktní adresa: ........................................................................................................................ 

Telefon: ............................................... Email: .......................................................................... 

 Pověřené osoby, které budou vyjma rodičů oprávněny dítě z lesního klubu vyzvedávat: 

Jméno a příjmení ........................................................................................................................ 

Kontaktní telefon: ....................................................................................................................... 

Vztah v rodině: ............................................................................................................................ 

Jméno a příjmení ........................................................................................................................ 

Kontaktní telefon: ....................................................................................................................... 

Vztah v rodině: ............................................................................................................................  

 Povolení k inkasu ve prospěch účtu 2602191202 /2010 je na vrub účtu č: 

……………………………….……………………………………….……………………………………….……… 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se před přijetím dítěte k docházce do LK Skřítkozem seznámil(a) a 

souhlasím s Provozním řádem LK Skřítkozem a zavazuji se jej dodržovat. Svým podpisem také stvrzuji, 

že souhlasím se zněním informovaného souhlasu ke zpracování osobních údajů mého dítěte a mé 

osoby.  

Rodiče SOUHLASÍ / NESOUHLASÍ (prosím zakroužkujte) 

s tím, že průvodci LK Skřítkozem mohou doprovázet dítě při cestách veřejnými dop. prostředky 

Rodiče SOUHLASÍ / NESOUHLASÍ (prosím zakroužkujte) 

s tím, že průvodci LK Skřítkozem mohou dítě vozit ve svém osobním vozidle 

Rodiče SOUHLASÍ / NESOUHLASÍ (prosím zakroužkujte) 

s pořizováním fotografií, obrazových a zvukových záznamů dítěte pro potřeby lesního klubu 

Skřítkozem a spolku Skřítkozem z. s. . Dalším možným využitím jsou pro potřeby rodičů a umístěním 

na veřejných sítích (internetové stránky, facebook), prezentace v médiích, časopisech, tisku a 

rozhlasovém vysílání.  

V ............................................................................. dne ........................................................................ 

Podpisy obou rodičů / zákonných zástupců: 

....................................................................................................................... 


