Dodatek k závazné elektronické přihlášce
do kroužku Tojstoráci 21/22
Jméno: ……………………………………………………… Příjmení: ……………………………………………………………
Datum narození dítěte: ……………………………………………
Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………
Člen Tojstoráků v loňském roce: ANO– NE
Prohlašuji, že údaje uvedené v elektronické přihlášce jsou pravdivé a aktuální.
Souhlasím s účastí svého dítěte v kroužku Tojstoráci. Zároveň jsem si vědom, že se dítě tímto stává
přidruženým členem spolku Tojstoráci. (Bližší informace na spodní části přihlášky.)
Rodiče i děti souhlasí s fotografováním a natáčením dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto
fotografií a videozáznamů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci akce, např. v kronikách, tisku, na
internetu apod.
Vyplní Rada Tojstoráků:
Obnovení členství / za přidruženého člena přijat dne …………………………………
Podpis ředitele Tojstoráků: …………………………………………………

Bližší informace k přihlášce:

Zde odstřihněte

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že Tojstoráci jsou spolkem (nezisková organizace), musíme každé přihlášené dítě
zaregistrovat jako našeho člena. Je to proto, aby dítě mohlo být v rámci našeho kroužku pojištěné a
abychom mohli správně účtovat veškeré příjmy a výdaje spojené s účastí dítěte v kroužku. Dítě se stane
přidruženým členem (viz. stanovy, k dispozici např. na webu). Poplatek za kroužek (resp. členský
příspěvek) je stanoven ve výši 500/800,- Kč za pololetí školního roku (možno zaplatit rovnou celý školní
rok). Platba je možná pouze elektronicky na č.ú. 2200300779/2010, VS rodné číslo dítěte. Členství vzniklé
ve školním roce 2021/2022 na základě účastí v kroužku trvá do 31.10.2022, tj. 2 měsíce po ukončení tohoto
školního roku. Vše je podrobněji vypsáno na našich internetových stránkách www.tojstoraci.cz.
V případě zájmu stát se řádným členem (ať už dítě nebo rodič) kontaktujte naši organizaci na
uvedených kontaktech. Mohou z toho vyplývat některé výhody vypsané organizací.
Pro více informací mě můžete kontaktovat na jirimatus@tojstoraci.cz nebo na tel. 775 921 423.
Mgr. Jiří Matúš, Tojstoráci

Přihlášku je účastník povinen odevzdat na jeho první schůzce!
Poplatek za kroužek je třeba zaplatit do 14 dnů od přihlášení!
Informace ke kroužku:
Na většině schůzek budeme, pokud to bude alespoň trochu možné, chodit ven na hřiště, do lesa apod.
Převážně budeme v pohybu (běh aj.), a proto doporučuji, abyste dohlédli na děti, aby chodili vhodně
oblečené a obuté. Ani v letních měsících nejsou sandály vhodná obuv na běh! Zároveň pamatujte, že při
aktivitách se mohou děti ušpinit, či v horším případě o něco roztrhnout, a proto nedávejte dětem nové,
drahé oblečení, aby jim to později nebylo líto. V horkých dnech přibalte dítěti i láhev s pitím.
Pokud se stane, že dítě z jakéhokoliv důvodu dorazí na schůzku později nebo nedorazí vůbec, ozvěte se
prosím dopředu (den předem stačí e-mail, jinak SMS na 775 921 423), abychom s tím mohli počítat. Může
se stát, že budeme mimo klubovnu.
Děkujeme a za kolektiv vedoucích se těší
Jiří Matúš
www.tojstoraci.cz

