SRUB®
Turisticko – tábornický oddíl dětí a mládeže, z.s.
Nuselská 66, 140 00 Praha 4
web: www.srubak.cz
číslo účtu: 123164339 / 0800 ČS a.s., Praha 4

tel.: 261 210 006, mobil: 602 887 514
e-mail: srubak@srubak.cz
IČO: 49628984

PŘIHLÁŠKA do volného klubu pro děti a mládež do 26-ti let
(přihláška do klubu nezakládá členství v TTO SRUB)

jméno a příjmení: .............................................................................. email: .........................................
bydliště: ............................................................... PSČ: .................. telefon: ......................................
rod. číslo: ............................................................ zdrav. pojišťovna: ....................................................
e-mail: ................................................................. třída ZŠ/SŠ: .............. Dítě je plavec : ANO - NE*)
jméno otce:.................................................................. telefon: .............................................................
jméno matky: .............................................................. telefon: .............................................................
Připomínky rodičů, popř. zdravotní omezení dětí: .................................................................................
§1
§2
§3
§4

Klubové příspěvky na rok 20....... činí .......... ,- Kč.
Při veškeré činnosti jsou členové povinni dbát pokynů svých vedoucích.
Rodiče jsou povinni veškeré změny ohlásit.
Vybrané fotografie pořízené na akcích TTO SRUB budou prezentovány na webových stránkách organizace. Pokud
zákonný zástupce dítěte nesouhlasí se zveřejněním fotografie svého dítěte, je třeba, aby tento nesouhlas oznámil
TTO SRUB písemně.

V Praze dne: ..................................

podpis rodičů: .....................................................

*) nehodící se škrtněte
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