Asociace turistických oddílů mládeže České republiky

TOM 4345 PAPRSEK
Družební 310/88, 725 26 Ostrava-Krásné Pole

PŘIHLÁŠKA DO TURISTICKÉHO ODDÍLU

ČÍSLO BATOHU

TOM 4345 PAPRSEK
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………… Datum narození: ……………….............
Trvalá adresa: ………………………………………….………………………………....................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce – matky: ………………..……................. tel.: .………….…..
Jméno a příjmení zákonného zástupce – otce: …………………………………... tel.: ……………….
E-mail matka: …………………………………… E-mail otec: ...…………………………………………….
E-mail na dítě: ………..………………………… Tel. číslo na dítě: ……….………………………………..
Zdravotní problémy – alergie/užívané léky/citlivost na potraviny aj. (na co je nutné při akcích
dávat pozor):
………………………………………………………………………..……………………………………………..
DŮLEŽITÉ – do turistického oddílu se můžou přihlásit děti cca od 8 let – po ukončení 2. třídy
Základní školy. Dítě musí být schopno se o sebe postarat, musí být schopno komunikovat, psát
apod. – do oddílu, na schůzky a akce chodí děti věkově z celé základní školy, nemáme
činnost pro děti věkově rozdělenou, a bohužel nemáme možnost se menším dětem zvlášť
více věnovat.
ORGANIZACE: Vaše dítě se odevzdáním přihlášky stává členem turistického oddílu, který je
součástí Asociace TOM ČR (www.a-tom.cz) a KČT – Klubu českých turistů (www.kct.cz).
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem osobních údajů člena je ústředí
hlavního spolku Asociace TOM v Roztokách, IČ: 44223846 a pobočný spolek Asociace TOM
ČR, TOM 4345 Paprsek, IČ 71200169. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením
EP a Rady EU 2016/679 a správci údaje zpracovávají pouze v rozsahu nezbytném pro výkon
činnosti spolku. Níže podepsaný zákonný zástupce vyplněním této přihlášky dává souhlas se
členstvím dítěte v oddíle a k tomu, aby po dobu členství v organizaci používali správci osobní
údaje uvedené na této přihlášce k evidenci a registraci členů, ke kontaktování člena a
zákonných zástupců při zajištění činnosti, poskytování údajů pro A-TOM a orgány veřejné
správy při čerpání finančních prostředků, dále ke shromažďování a ukládání na nosiče
informací, uchovávání, zpracování a k jejich pozdější likvidaci.
PŘÍSPĚVKY TOM: Každoročně (od září do listopadu) vybíráme od všech 200,- Kč za každého
registrovaného člena. Lze uhradit hotově nebo převodem na účet TOM. Všichni členové jsou
díky tomuto příspěvku pojištěni pro případ úrazu.
FOTKY/VIDEA: V rámci činnosti pořizuje náš oddíl foto i video dokumentaci naší činnosti. Výběr
fotek je poté zveřejňován na našich webových stránkách www.tompaprsek.com a
prostřednictvím soukromé facebookové skupiny a instagramového profilu, kam mají přístup
pouze osoby, které v oddíle fungují nebo jím v minulosti prošli.

OŠETŘENÍ, ZDRAVOTNÍ PÉČE: zákonný zástupce uděluje vedoucímu oddílu a zdravotníkovi
souhlas k tomu, aby byly v případě potřeby na víkendových akcích poskytnuty nezletilému
dítěti zdravotní služby – při běžných bolestech nebo problémech, bez dalšího zjišťování
souhlasu zákonných zástupců. Rovněž souhlasím a beru na vědomí, že bude-li to nezbytné,
bude dítě převezeno do zdravotnického zařízení – v případech jakýchkoli vážnějších úrazů,
pádů či jiných nemocí, kdy budeme potřeba porada s lékařem. V těchto obvyklých
případech je dítě převezeno autem vedoucích – dávám souhlas k převozu osobním
automobilem z akce do nejbližší nemocnice V nejnutnějším případě je možné dětem zavolat
záchrannou službu. O ošetření dítěte bude vždy rodič informován.
ČINNOST ODDÍLU: Veškeré informace o historii oddílu, aktuálním dětí, o proběhlých akcích
naleznete na našich webových stránkách (www.tompaprsek.com). Aktuální informace o
schůzkách a akcích zasíláme rodičům dětí, vedoucím, popř. i přímo dětem na zde uvedený
e-mail. Oddílový rok začíná vždy v září a končí o prázdninách sbalením letního tábora. Vždy
na začátku tohoto roku dáváme dohromady plán akcí, který obdrží i rodiče. V plánu jsou
termíny jak akcí, tak oddílových schůzek. V případě změn opět informujeme rodiče/zákonné
zástupce a děti prostřednictvím e-mailu – proto je nutné zkontrolovat si vždy před akcí emailovou schránku.
Oddílové schůzky pořádáme v úterky a ve středy. Víkendové akce pořádáme pravidelně,
minimálně dvakrát měsíčně – dle plánu akcí. V případě víkendových chalup a akcí, pro které
musíme zajišťovat rezervace – tzn. například tělocvična, Laser game, apod. POŽADUJEME PO
RODIČÍCH POTVRZENÍ ÚČASTI NA AKCI (prostřednictvím e-mailu – tompaprsek@seznam.cz,
nebo SMS zprávou (Veronika – 725 877 186, Hroch – 725 877 188). V našem oddíle je důležitá
docházka, minimálně 50 %. Pokud se dítě nemůže nebo nechce schůzek a výprav
zúčastňovat, je zbytečné se do oddílu přihlašovat. Každý člen – členka dostane po dobu
svého členství v TOM základní vybavení – batoh, lano apod. Tyto věci se při ukončení členství
vrací!!!
BEZPEČNOST: za bezpečnost děti na akcích a schůzkách odpovídáme my. Na schůzkách po
dobu délky konání schůzek, na akcích od času a místa srazu do času rozchodu. Tedy
například do příjezdu vlakem do Ostravy (kde mají rodiče možnost si děti vyzvednout – viz níže
v odstavci s dopravou), či do příjezdu zpět do Krásného Pole na zastávku MHD, v případě
jednodenních akcí. Pokud dítě nejede s oddílem až do KP, pouze do místa výstupu/přestupu
ze společného dopravního prostředku. Pokud si budete děti potřebovat vyzvednou z akce
dříve, popřípadě je bude přebírat z akce jiný rodič, potřebujeme tuto informaci potvrdit sms
zprávou.
DŮRAZNĚ ŽÁDÁME RODIČE, aby mysleli na bezpečnost dětí při dopravě na a ze schůzek –>
osvětlení kol, přilby a reflexní prvky!
DOPRAVA: často se nám stává, že nám z akce nesedí spojení do Krásného Pole – proto se
domlouváme a za pomoci ochotných rodičů děti do KP/DL odvážíme auty. O jízdě autem
z/na akci vždy píšeme rodičům sms zprávu. V případě nesouhlasu s odvozem Vašeho dítěte
jiným rodičem/vedoucím si musíte pro dítě v tomto případě zajistit vlastní odvoz.

V ………………………….. dne………………………..

……………………………………
PODPIS ČLENA

…………………………………………..
PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Bankovní spojení účet: 194854265/0300 IČ: 71200169
Hlavní vedoucí: Karel Závadský; kontakt: tel: 725 877 188, e-mail: kzavadsky@seznam.cz
e-mail: tompaprsek@seznam.cz, www.tompaprsek.com

