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Přihláška do Turistického oddílu mládeže 9901 Čmoudík 
pro děti a mládež do 18 let (doporučujeme rodičům pořídit si kopii přihlášky!) 

Jméno a příjmení ……………………………………………Rodné číslo ………………..……….. 

Datum a místo narození ………………………….Zdravotní pojišťovna…………..………………. 

Škola …………………………………………..  Telefon dítěte (pokud má) ……………………… 

Adresa bydliště: …………………………………………………………………………………….. 

E-mail dítěte (pokud má) nebo další kontakt………………………………………………………..  

 

Zákonný zástupce, jméno a příjmení: ………………………………………………………………. 

Telefon ……………………………………….. E-mail …………………………………………….. 

Zákonný zástupce, jméno a příjmení: ………………………………………………………………. 

Telefon ……………………………………….. E-mail …………………………………………….. 

 

Jiná důležitá dlouhodobá sdělení, která bychom měli vědět (zdravotní omezení, přechodné bydliště, 

další adresy apod.) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

Můžete jako rodiče nebo rodina nějak našemu oddílu vypomoci? (např. sponzorství, výpomoc na 

akcích, správa webu…….apod.) 

…………………………………………………………………………………………………………

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

Prohlášení zákonných zástupců rodičů (zástupce): 
1. Beru na vědomí, že se mé dítě stává členem turistického oddílu mládeže 9901 Čmoudík, a stává se 

tak zároveň členem Asociace TOM a KČT (Klubu českých turistů). Členem se mohou stát děti ve 

věku 7-15 let a následně mohou pokračovat jako instruktoři nebo vedoucí. Výjimky ve věku musí 

odsouhlasit statutár oddílu (Kašovský Rostislav, Kašovská Alena, Kašovský Martin). 

2. Celoroční příspěvky se platí jednorázově v průběhu ledna kalendářního roku, výše je vždy včas 

oznámena na webových stránkách a prostřednictvím e-mailu. Dítě poté obdrží členskou průkazku 

KČT, případně v dalších letech přelepku na následující období. Právoplatným členem oddílu se stává 

člen zaplacením příspěvků na běžný účet oddílu a vyplněním a odevzdáním přihlášky. Příspěvky je 

možno zaplatit i v průběhu roku, ale průkazka nebude vyřízena obratem, ale až s patřičnou skupinou. 

Členské příspěvky jsou nevratné. 

3. Není-li řečeno před akcí jinak, tak finanční přebytky z jednotlivých akcí jsou využity k činnosti 

oddílu, k údržbě a opravám klubovny, k úhradě nákladů na energie, k platbám tělocvičen, 

sportovních zařízení a k pořízení a obnově sportovního a turistického materiálu. Řádní členové 

oddílu mohou dle možností využívat oddílový materiál (lodě, běžky, horolezecký materiál, brusle, 

stany apod.). 

http://www.cmoudik.cz/
mailto:cmoudik@cmoudik.cz
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4. Při rozhodnutí odhlášení dítěte z oddílu toto provedu písemně (nebo e-mailem na adresu některého 

statutárního vedoucího oddílu).  

5. Souhlasím s případným nutným ošetřením dítěte ve zdravotním zařízení v době konání oddílových 

akcí. Důležité změny zdravotního stavu nebo způsobilosti nahlásím neprodleně některému ze 

statutárů oddílu.  

6. Oddílové akce jsou uvedeny na webu www.cmoudik.cz anebo upřesněny hromadnými mejlovými 

zprávami. Za jiné akce, které takto zveřejněny nejsou, nenese Vedení oddílu zodpovědnost. 

7. Souhlasím s přihlášením dítěte do oddílové skupiny WhatsApp (v případě vhodného mobilního 

telefonu), ve kterém bude aktuálně informováno o akcích a také o aktuálních změnách programu. 

8. K účasti na akcích (vyjma pravidelných tělocvičen a schůzek) se členové přihlašují včas na webu 

www.cmoudik.cz  Při zrušení účasti na jednotlivých akcích toto dám na vědomí statutáři oddílu, 

případně vedoucímu konkrétní příslušné akce uvedenému na webu oddílu.   

9. Beru na vědomí, že dítě je při akcích v ČR pojištěno prostřednictvím základní pojistky ČRDM 

(Česká rada dětí a mládeže – přes Asociaci TOM) nebo ČOV (Český olympijský výbor – přes KČT). 

Připojištění je vítáno. Při cestách do zahraničí bude oddílem nabídnuto cestovní připojištění.  

10. Beru na vědomí, že náš oddíl je zaměřen na všechny druhy a oblasti turistiky – pěší, cyklo, 

vodáckou, lyžařskou, běžkařskou, rodinnou, vysokohorskou, ferratovou a na rekreační formy sportu, 

především netradiční sporty a hry, tábornictví a pobyt v přírodě, geocaching, rogaining, Turistické 

závody a orientační běh, volnočasové aktivity dětí související, všechny formy ochrany přírody a 

ekologii, na aktivity kulturní, historické, přírodovědné, výchovné, charitativní atd. Oddíl své členy 

vede ve smyslu poslání KČT. Ke splnění svého programy využívá oddíl pravidelných schůzek, 

sportovních dnů, jednodenních a vícedenních výprav a prázdninových táborů v ČR nebo Evropě.  

11. Prohlášení a souhlas: Vyplněním a podpisem této přihlášky dává zákonný zástupce Správci souhlas 
se zpracováváním osobních údajů člena v souladu s GDPR.  
 souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů člena a jeho zákonných zástupců po dobu členství 

 výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu člena a v odůvodněných případech i údajů o bezúhonnosti 

 souhlasí v rámci běžné dokumentace činnosti pro vnitřní potřeby spolku s pořizováním a použitím fotografií a audiovizuálních 
materiálů zachycujících člena jednotlivě, případně ve skupině s dalšími osobami 

 se zavazuje poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé údaje potřebné pro činnost člena v Asociaci TOM ČR a KČT 

 prohlašuje, že se seznámil se svými právy a právy člena v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, včetně práva na odvolání 
souhlasu ke zpracování osobních údajů 

 souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů člena a jeho zákonných zástupců i po skončení členství 

 souhlasí s pořizováním a použitím fotografií a audiovizuálních materiálů zachycujících člena pro účel propagace činnosti také na 
veřejně dostupných nástěnkách, webových stránkách organizace a obdobných místech, sociálních sítích (např. Facebook).  

 souhlasí s použitím osobních údajů pro další marketingové a informační účely v rámci oddílové nebo klubové činnosti.  

 

 

 

 

V …………………   dne ……………………….   ……………………………………………………………………… 

       Podpis(y) zákonného zástupce 

http://www.cmoudik.cz/
mailto:cmoudik@cmoudik.cz
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