
REGISTRAČNÍ KARTA ČLENA ODDÍLU KADAO (ATOM 4207) 
 

ČLEN 
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 
Adresa bydliště: …………………………………………………….…………………………………………………………………………..…….. 
 
Datum nar:…………………………. Rodné číslo: ……………………………………..Zdrav.poj: ……………………….………….……. 
 
Škola: ……….……………………………………………………….Třída (ročník): ……………………………………….……….………………. 
 
Telefon dítěte (pokud má): ……………….................Email na dítě (pokud má?):…………………………………………… 
 
Jméno sourozence/ů navštěvující ZŠ: ……………………………………………………….……………….Věk:………………….…….. 
 
Uplave Vaše dítě alespoň 25m?   ANO    NE (zakroužkujte správnou) 
 
Zdravotní stav člena: ………………………… Zdravotní (či jiné) znevýhodnění/omezení: ……………………………………. 
Popište zdravotní potíže, o kterých by měli vedoucí vědět. Vypište případně i jak postupovat při potížích 
Vypište také případné jiné obtíže (učení, chování, ADHD, děsy, pomočování atd.): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
JINÁ DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ O DÍTĚTI, která bychom měli vědět, abychom nic nezanedbali: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Velikost košile a trička:    XS - S – M – L – XL – XXL (ZAKROUŽKUJ)  
                                 

 
Zákonní zástupci člena: 

1.zákonný zástupce: 
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………   
Zaměstnavatel, příp.obor OSVČ (aktuálně):  ……………………………………………………………………………………………… 
 

Tel: ………………………………………………………..Email: ………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.zákonný zástupce:  
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………….……  
Zaměstnavatel, příp.obor OSVČ (aktuálně):  ……………………………………………………………………………………………… 
 
Tel: ………………………………………………………..Email: ………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

Sdělení rodičům:     Originál Registrační karty odevzdejte vedení oddílu, před tím si však pořiďte kopii vyplněné karty!!!! 
 

Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO, OPAVA, DOSTOJEVSKÉHO 14, 746 01 

Tel: 00420 603 37 37 28,   IČO: 750 749 82, FIO Banka Opava č.ú. 2500812207/2010 

www.kadao.cz, tom.weicht@seznam.cz.  
Klubovna: Zukalova 18, Opava, 746 01 
 

http://www.kadao.cz/
mailto:tom.weicht@seznam.cz


Prohlášení zákonných zástupců (zástupce):   
 

1) Beru na vědomí, že se mé dítě stává členem Turistického oddílu mládeže Kamarádi dálek Opava (KADAO), 
tedy Asociace TOM ČR, současně členem Klubu českých turistů www.kct.cz po odevzdání vyplněné přihlášky 
a následně zaplacení čl.příspěvku.  
 

2) Souhlasím s úhradou členského příspěvku, který se vybírá vždy od 1.1. do 30.1.násleujícího roku a je hrazen 
vždy na období jednoho školního roku tj.od 1.9. daného roku do 31.8.následujícího roku (např.1.9.2019 – 
31.8.2020) 
 
 

3) Beru na vědomí, že víkendové a prázdninové akce oddílu a tábory jsou zpoplatněny. Zůstatky z akcí zůstávají 
na účtu oddílu a jsou využity k posílení materiálové základny oddílu, vybavení klubovny a zajištění chodu a 
organizace oddílu 
 

4) Při rozhodnutí odhlášení dítěte z oddílu, beru na vědomí svou povinnost odhlásit dítě písemně nebo emailem 
na adresu hl.vedoucího oddílu. 
 

5) Souhlasím s ošetřením svého dítěte ve zdravotnickém zařízení v době oddílových akcí, v případě nutnosti. 
 

6) K účasti na akcích se členové přihlašují prostřednictvím přihlašovacího systému na webových stránkách 
oddílu www.kadao.cz.  
 

7) Beru na vědomí řád členů oddílu, oddílová pravidla a informace. 
 

8) Prohlášení a souhlas:  
Vyplněním a podpisem této přihlášky dává zákonný zástupce Správci souhlas se zpracováváním osobních 
údajů člena v souladu s GDPR.  
 
Zákonný zástupce:  

• prohlašuje, že se seznámil s podmínkami členství a souhlasí se vstupem člena do spolku Asociace 
turistických oddílů mládeže ČR, současně do Klubu českých turistů 

• souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů člena a jeho zákonných zástupců po dobu 
členství, se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu člena a v odůvodněných případech i údajů o 
bezúhonnosti¨ 

• souhlasí v rámci běžné dokumentace činnosti pro vnitřní potřeby spolku s pořizováním a použitím fotografií 
a audiovizuálních materiálů zachycujících člena jednotlivě, případně ve skupině s dalšími osobami 

• se zavazuje poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé údaje potřebné pro činnost člena v Asociace 
turistických oddílů mládeže ČR, KČT ČR 

• prohlašuje, že se seznámil se svými právy a právy člena v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, 
včetně práva na odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů 

• Souhlasí s pořizováním a použitím fotografií a audiovizuálních materiálů zachycujících člena pro účel 
propagace činnosti také na veřejně dostupných nástěnkách, webových stránkách organizace a obdobných 
místech, sociálních sítí (např. Facebook).  

• Souhlasí s použitím osobních údajů pro další marketingové a informační účely.  

• Souhlasí s užitím finančního přebytku z akcí pořádaných oddílem (v případě, že vyúčtování akce bude v 
kladných číslech) pro potřeby oddílu, hlavní činnost oddílu. 

 
 

V Opavě dne………….……….           ……………………………………………………………………………………………………. 
  podpis(y) zákonného zástupce (zák.zástupců):   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kct.cz/
http://www.kadao.cz/


Informace pro rodiče:  
1. Dítě je pro případ úrazu v ČR pojištěno.  

2. Za bezpečnost dítěte zodpovídají vedoucí oddílu Kadao pouze po dobu účasti na oddílové schůzce nebo akci. 

3. Absenci vždy omlouvá zákonný zástupce u vedoucího – stačí SMSkou, emailem. 

4. Vždy neprodleně do 5 dnů ohlásí zák.zástupce změny v záznamech dítěte či zdravotní způsobilosti. 
5. Je nutné, aby si člen oddílu zajistil vybavení, potřebné k činnosti. Náš oddíl je zaměřen na všechny druhy a 

oblasti turistiky – pěší, cyklo, vodáckou, lyžařskou, vysokohorskou; na rekreační formy sportu, především 
netradiční sporty a hry, tábornictví a pobyt v přírodě, geocaching, volnočasové aktivity dětí související, 
všechny formy ochrany přírody a ekologii, na aktivity kulturní, historické, přírodovědné, výchovné, 
charitativní ad. Oddíl své členy vede ve smyslu poslání KČT. Ke splnění svého programy využívá oddíl 
pravidelných schůzek, sportovních dnů, jednodenních a vícedenních výprav a prázdninových táborů v ČR 
nebo Evropě.  

6. Členem oddílu se může stát každý kluk nebo holka ve věku od 6 do 15 let. V členství může pokračovat i po 15 
roku věku na pozici instruktora; pouze však aktivní účastí při práci s mládeží. Výše členských příspěvků je 
zveřejněna vždy na počátku daného školního roku.  

7. Člen oddílu reprezentuje oddíl mimo oddílovou činnost vhodným chováním a dobrým prospěchem ve škole.   
Členové oddílu mladší 18-let dodržují zákaz konzumace alkoholických nápojů, používání omamných látek a 
cigaret. 

8. Člen, který 3x po sobě nepřijde na oddílovou akci (schůzka, výprava) a neomluví se (osobně, telefonicky, 
emailem, SMSkou vedoucím) je považován, že nadále nechce navštěvovat náš oddíl a vylučuje se bez nároku 
na vrácení členského příspěvku.  

 
Doporučení: okopírujte si VŠECHNY strany Registrační karty 


