
    

Registrace člena Junáka 2020 – Skautský oddíl Andromeda Velký Týnec  

Junák – Český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s.   
 

Registrace do organizace Junák – český skaut, z. s., byla stanovena na 350,- s ročním předplatným časopisu příslušnému k věku dítěte 
a 320,- bez časopisu. Příspěvky budou využity pro zajištění celoroční skautské činnosti a fungování organizace. V případě dotazů se 
neváhejte obrátit na tajemnici registrace Marii Zdráhalovou (728 788 654) nebo na vůdce oddílu Jakuba Hadaše (728 628 748). 
Pokud se rozhodnete platit převodem na účet, uveďte prosím jako variabilní symbol číslo 016 a do zprávy pro příjemce udejte heslo 
ANDROMEDA a unikátní kód dítěte. Pokud jej neznáte, kontaktujte Marii Zdráhalovou. Číslo účtu je 2100774950/2010, účet je veden 
jako transparentní, neuváděje proto prosím žádné osobní údaje (rod. č., datum narození apod.). Formulář i s penězi odevzdejte, 
prosím, rádcům nejpozději do 20. 12. 2019.   
 

Povinné údaje   

Jméno:___________________________Příjmení:____________________________Přezdívka____________________  

Družina:________________ Rodné č.: __  __  __  __  __  __ / __ __ __ __    

Ulice a čp: ______________________________________Obec:_______________________PSČ:__________________    

Jméno matky: __________________________________telefonní číslo:_______________________________________   

Jméno otce:___________________________________ telefonní číslo:_______________________________________   

E-mail (alespoň) na jednoho z rodičů1: _________________________________________________________________  

Chci dostávat skautský časopis (zakroužkujte):      ANO (350 Kč)      NE (320 Kč)    

Zvolte prosím způsob platby:                    Převodem na účet              Hotově  

          

Chci pro své dítě členskou kartu Junáka                                       ANO (+25 Kč)                         NE    

(+25 korun navíc k registraci + fotografie) 

 

Nyní nebo v loňském roce jsem vyplnil poučení k přihlášce člena2     ANO 

 

Nepovinné údaje3  

Alergie: ___________________________________________________________________________________________  

Užívané léky: _______________________________________________________________________________________   

Další zdravotní omezení: ______________________________________________________________________________ 

Plavecké a tělesné dovednosti: _________________________________________________________________________   

Škola: _______________________________ Poznámka: _____________________________________________________   

                                                                                                                      

                                                                                                                           __________________________  

                          Podpis zákonného zástupce 

                                                                        
1 Emailová adresa je pro nás zásadní proto, abychom Vás mohli rychle a levně informovat o aktuálních akcích. Nebojte se, rozhodně Vám 

nenaplníme celou schránku, oddílová emailová pošta chodí opravdu jen občas. Proto Vás snažně prosíme o vyplnění kolonky E-MAIL!  
2 Vyplněné a podepsané poučení je podmínkou registrování člena do Junáka. Poučení je příloha registrace.  
3 Pokud pečlivě a zodpovědně vyplníte dobrovolné údaje, pomůžete nám lépe dbát o bezpečnost Vašich dětí. 


