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………………………………….. 

REGISTRAČNÍ LIST MLADŠÍHO ČLENA 
 

ROK: 
 
údaje ohraničené tučně jsou povinné 
 

Jméno a příjmení dítěte Přezdívka Rodné číslo 

   

 
Adresa dítěte 
 
 
 

 
 
 

 

Členský poplatek (zaškrtněte zvolenou variantu): 

              600Kč bez časopisu                                                      640Kč s časopisem  

Platba:    bankovním převodem                                         hotově  

PLATBU UPŘEDNOSTŇUJEME BANKOVNÍM PŘEVODEM. 

Přihlášku odevzdej na schůzce svému oddílovému vedoucímu . 

Štěpán Šedivý - 723 821 340, sedivystep@seznam.cz 

Barča Holečková – 799 509 051 

Bořík - Lucka Bláhová- 774 058 579, blahovalucie214@seznam.cz 

Lucka Klarnerová - 731 839 118, klarlu@email.cz 

Majda - Marie Nováková – 607 779 709, marie96novakova@gmail.com 

 

 

*Podpis rodiče, zákonného zástupce:   

              

2022 
Datum vstupu do 
oddílu 

Zdravotní pojišťovna 

  

Ulice, ČP  

Obec, PSČ 
 

Mobil dítěte  

E-mail dítěte  
škola ročník 

  

Dítě je plavec Ano–Ne, uplave metrů: Dítě umí jezdit na kole Ano–Ne 

Zdravotní stav, alergie, omezení, psychické problémy… 

Jiná upozornění a sdělení 

Velikost trička:  

Řodiče Otec Matka 

Jméno a příjmení   

Telefon   

E-mail   

Jiná spojení   
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Poučení: 

Pouze po zaplacení členského příspěvku a vyplnění registračního listu se vaše dítě může účastnit 

schůzek, využívat naše klubovny a jejich vybavení. Mějte na paměti, že nezaplacení členského 

příspěvku je důvodem ke zrušení členství v organizaci Junák. Vzhledem k tomu, že veškerou naši 

výchovnou činnost zajišťují neplacení dobrovolníci, pokrývají poplatky pouze nezbytné náklady 

provozu střediska. Každý řádný člen střediska je automaticky pojištěn na všech akcích, které Junák 

pořádá. 

Zaplacením členského příspěvku se registrovaný stává na následující kalendářní rok členem 

skautského střediska Blanice Protivín, a tedy celé organizace Junák – český skaut, z. s. Odevzdat 

vyplněný registrační formulář a zaplatit členský příspěvek je nutné do17. 12. 2021, aby mohla 

být registrace člena zadána do celorepublikového systému Junáka. Každý člen střediska si může 

objednat skautský časopis za zvýhodněné předplatné. První číslo přijde v únoru roku registrace a 

vychází každé 2 měsíce. Předplatné činí 40 Kč a lze ho uhradit společně s členským poplatkem. 

Časopis si můžete také stáhnout na internetových stránkách 

http://krizovatka.skaut.cz/tiskoviny/casopisy, kde si vyberete časopis a kliknete na možnost stáhnout 

v PDF formátu. 

Časopisy jsou různé podle věkové kategorie: 

Do 6 let – Ben, Já, Mína (časopis pro Benjamínky – předškolní věková kategorie) 

od 6 do 10 let – Světýlko 

od 11 do 15 let - Skaut – Junák 

od 16 do 24 let - Roverský kmen 

od 25 dále - Skautský svět 

Členský poplatek je možné zaplatit na schůzce vedoucímu v hotovosti (stvrzenka o zaplacení bude 

vydána na výslovné požádání), nebo na bankovní účet: 0601406874/0600. Do poznámky k platbě 

uveďte jméno registrovaného dítěte. O platbě na účet prosím informujte vedoucího, nejlépe emailem.  
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