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Přihláška ke členství ve Spolku Lesní klub Zvonek, z.s.
se sídlem: Rybářská 81/12, 746 01 Opava
číslo účtu vedeného u FIO banky: 2200978176 kód banky: 2010
Adresa Lesní mateřské školky: Polní ulice, 747 61 Raduň
e-mail Spolku Lesní klub Zvonek: zvonek.klub@gmail.com
Tímto se podle čl. 5.1. Stanov Spolku Lesní klub Zvonek řádně přihlašuji za jeho člena:
jméno a příjmení …………………………………………………………................................
datum narození…………………................................................................................................
adresa trvalého bydliště ……………….……………………………..........................................
telefon..........................................................................................................................................
e-mail...........................................................................................................................................
adresa pro doručování (pokud se liší od trvalé)...........................................................................
Prohlašuji, že jsem se seznámil se Stanovami Spolku Lesní klub Zvonek, z.s., a že budu řádně
plnit povinnosti člena spolku, tj. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku, aktivně
hájit zájmy spolku; dodržovat vnitřní dohody a výkonnou radou schválená vnitřní pravidla
spolku; nebudu podnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku a budu platit
členské příspěvky ve výši stanovené výkonnou radou spolku.
Beru na vědomí nutnost neprodleně oznamovat všechny změny v Přihlášce ke členství ve
Spolku Lesní klub Zvonek, z.s. či jeho přílohách na el. adresu: zvonek.klub@gmail.com.

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

Podpis:…..................................................

Nedílnou součástí této přihlášky jsou přílohy, které je nutno vyplnit současně s přihláškou:
Příloha č. 1: Informace o dítěti člena
Příloha č. 2: Čestné prohlášení zákonného zástupce dítěte
Příloha č. 3: Smlouva o výchově a vzdělávání
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Příloha č. 1: Informace o dítěti člena
Já, zájemce o členství, zákonný zástupce dítěte, přihlašuji své dítě k docházce do
Spolku Lesní klub Zvonek:
jméno a příjmení dítěte:……………………………………………..........................................
datum narození:………….........................................................................................................
adresa trvalého bydliště:……….……………………………...................................................
mateřský jazyk: ………………….. ..........................................................................................
Dítě přihlašuji na počet dní v týdnu: ……

Datum nástupu: ……………………………….

Dítě přihlašuji na celodenní provoz.
Zájemce o členství může předem určit max. 2 pověřené osoby, které budou oprávněny
vyzvedávat dítě z Lesního klubu Zvonek:
a) jméno a příjmení:………………………………………………..........................................
status v rodině (vůči dítěti) ............................. datum narození………………... .......................
adresa bydliště ………………………………..........................................................................
telefon ………………..
b) jméno a příjmení…………………………………………… ............................................
status v rodině (vůči dítěti) ............................. datum narození……………... .........................
adresa bydliště ……………………………………...................................................................
telefon …………………..
Prohlašuji, že jsem se seznámil s Provozním řádem Spolku Lesní klub Zvonek.
SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM* s pořizováním fotografií, obrazových a zvukových
záznamů dítěte pro potřeby LK Zvonek.
Dalším možným využitím jsou pro potřeby rodičů dítěte/archivace v třídní knize/umístění
na webu LK Zvonek/umístění na facebooku LK Zvonek.*
*nehodící se škrtněte
Podpis …………………………………...
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Příloha č. 2: Čestné prohlášení zákonného zástupce dítěte
1. dítě je zdravé a nevyžaduje speciální péči
ANO
NE - dítě vyžaduje speciální péči ano /ne v oblasti
zdravotní
tělesné
smyslové

jiné

3. jiná závažná sdělení o dítěti (alergie, omezení apod.)

4. Dítě je očkováno ano / ne
Seznam očkování:

5. Možnost účasti na akcích klubu jako např. plavání, saunování, bruslení, divadlo
ano / ne
Svým podpisem prohlašuji, že údaje v tomto vyjádření jsou pravdivé.

Podpis …………………………………...

