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PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU 
 
 

Přihlašuji svou dceru/syna1) do dívčího/chlapeckého1) oddílu 
 

Jméno a příjmení: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rodné číslo: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bydliště:: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Bude přicházet a odcházet na místa zahájení a ukončení akcí a schůzek 
s doprovodem/sám1). 
 
 

Prohlášení 
Zákonný zástupce podpisem přihlášky do oddílu prohlašuje, že se seznámil se všemi 
povinnostmi zákonných zástupců (viz příloha), že s nimi souhlasí, a že je bude dodržovat. 
Podpisem také stvrzuje, že si je vědom, že nedodržení těchto povinností může vést k vyloučení 
člena z organizace.  
 
 
Rodič nebo zákonný zástupce: 

 
Jméno a příjmení:  
 
…………………………………………………………………………………… 
 
Adresa: 
 
…………………………………………………………………………………… 

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

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

Podpis rodiče/zákonného zástupce   Podpis vedoucího oddílu 
 
 
 
…………..       …………..… 
Datum        Datum 

 
1) nehodící se škrtněte
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Příloha 1 (tuto část přihlášky si ponechte) 

1) Povinnosti organizace 
Junák – svaz skautů a skautek ČR se zavazuje, že bude podporovat rozvoj osobnosti člena, jeho duchovních, 
mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byl po celý život připraven plnit 
povinnosti k sobě samému, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a 
metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí lordem Robertem Baden – Powellem. 
K tomuto účelu organizace: 

• umožní (nabídne) účast na akcích pořádaných organizací, 
• zabezpečí úrazové pojištění na všech akcích pořádaných organizací, 
• umožní používat majetek střediska a organizace jako celku, 
• zabezpečí veškerá práva člena v souladu se stanovami Junáka a dalšími předpisy, 
• zabezpečí ochranu poskytnutých osobních a citlivých údajů o členovi v souladu se Zákonem 

č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, 
• poskytne rodičům možnost kontroly osobních a citlivých údajů o dítěti, vedených organizací, 
• bude pravidelně informovat rodiče o činnosti organizace i dítěte v oddílu. 

2) Povinnosti rodičů a člena 
Rodiče (resp. zákonný zástupce dítěte) se zavazují, že: 

• umožní svému dítěti účast na akcích pořádaných organizací, 
•  poskytnou osobní údaje potřebné k zabezpečení odpovědnosti organizace za člena v průběhu svých 

akcí – viz Registrační list mladšího člena, 
• budou poskytovat aktuální informace o zdravotních omezeních a problémech, které by mohly mít 

vliv na činnost dítěte v Junáku, 
• budou za člena platit členské příspěvky. 

Člen se zavazuje, že bude plnit povinnosti vyplývající ze stanov Junáka. 

3) Členství 
Přihlášku podepíše jeden ze zákonných zástupců dítěte, přiloží k ní vyplněný Registrační list mladšího člena 
a předá oddílovému vedoucímu. Členství vzniká okamžikem přijetí přihlášky zástupcem organizace–
oddílovým vedoucím a zaplacením členského poplatku.  
Členství může být ukončeno: 

• odhlášením dítěte rodičem – ústně, písemně. 
• vyškrtnutím organizací v důsledku dlouhodobé neúčasti člena na akcích (dlouhodobá neúčast je 6 

týdnů), 
• vyloučením z organizace v důsledku závažných porušení povinností člena. 

Ukončení členství je platné okamžikem převzetí oznámení o ukončení druhou stranou. Organizace je 
povinna včas a písemně upozornit rodiče na skutečnosti, které by mohly vést k vyškrtnutí nebo vyloučení 
člena. 


