do sboru mladých hasičů SDH Lukavice
na sezónu 20__/20__
Dítě (žadatel o členství):
jméno a příjmení ……………………………………………..……………………….
bydliště ……………………………………………………………..…………………….
datum narození …..…………………. rodné číslo ………………………………
u starších 15-ti let číslo OP ………………………………………………………..
zdravotní pojišťovna …………………………..…………………………………….
zdravotní stav (alergie, zakázané činnosti atd.)
………………………………………………………..……………………………………….
………………………………………………………..……………………………………….
………………………………………………………..……………………………………….
Matka:
jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………..
telefon: ………………………………… e-mail: …………………………………………………..
Otec:
jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………..
telefon: ………………………………… e-mail: …………………………………………………..

………..………………………………
datum

.…………………………………………..
podpis rodičů/zákonného zástupce

Hasičský slib:
„SLIBUJI NA SVOU ČEST, ŽE BUDU PLNIT A CTÍT ZÁSADY A CÍLE MLADÝCH HASIČŮ.“
Podpis žadatele o členství

…………………………………………

Vyplněnou přihlášku spolu s příspěvkem na sezónu odevzdejte do konce září.

Prohlášení zákonného zástupce dítěte
Prohlašuji, že dítě ………………………………………………………..……... narozené dne …………….………
se bude aktivně účastnit po celou sezónu 2018/2019 všech akcí, tréninků a soutěží
požárního sportu v rámci kroužku mladých hasičů Lukavice a je k tomu zdravotně
způsobilé.
Pokud se nebude moci z vážných důvodů jakékoli akce zúčastnit, oznámím to neprodleně
jeho vedoucímu.
Dále beru na vědomí informace o zpracování osobních údajů:
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho zpracovatelé údajů (místní sbor, okresní,
krajská sdružení apod.) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o
ochraně fyzických osob zpracovávají tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné
číslo, bydliště, email, telefon a fotografie za účelem evidence, úrazového pojištění, účasti na
akcích a činnostech SH ČMS a účely dotační politiky.
Osobní údaje tento správce zpracovává po dobu nezbytně nutnou v souladu s účelem, pro
který byly poskytnuty.
Podle nařízení GDPR má člen SH ČMS právo zrušit souhlas o zpracování osobních údajů,
nahlížet jaké údaje a proč správce o něm zpracovává, jsou-li chybné nechat je aktualizovat,
opravit či smazat. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním a
ochranou osobních údajů, má právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních
údajů.

Dodatek
Po skončení kroužku odchází dítě domů:

V ……………………………….. dne ……………….

SAMO / V DOPROVODU ……………………………………..

……………………………………
podpis zákonného zástupce

Prohlášení je nedílnou součástí přihlášky mladého hasiče.

Informace pro rodiče:
Hasičský kroužek, zkráceně „hasičák“, je vhodný pro
dívky i chlapce od 5 do 18 let. Je veden skupinou
zkušených vedoucích, jejichž cílem je vštípit dětem základy
požární ochrany, kterou využijí při hasičských soutěžích,
ale určitě i v běžném životě. Velký důraz je kladen na
týmovou spolupráci, kamarádství a důvěru jeden ve
druhého.
Hasičská sezóna trvá cca od září do června, kdy se dítě účastní:
❖ pravidelných schůzek
❖ povinných soutěží
❖
❖
❖
❖
❖
❖

vždy v pátek 16:00 – 18:00 (mino prázdnin)
říjen - Branný závod
květen - Hra Plamen

tradičních soutěží
(cca 2 měsíčně v období březen-červen)
mimořádných soutěží
(červen postup do krajského kola, jinde účast jako hosté)
podzimního soustředění
jarního soustředění
zkoušek odbornosti
2-5 mimohasičských akcí (bazén, kino, výlet, sběr, brigáda, ukázka na veřejných akcích aj.)

Všechny informace a případné změny dostávají děti předem pro rodiče vytištěné na lístku nebo
budou uvedeny na webových stránkách: www.mladihasici.lukavice.cz

Aby se dítě mohlo stát členem mladých hasičů, musí na danou sezónu odevzdat vyplněnou
přihlášku a jeho přijetí musí být schváleno stávajícím kolektivem.
Následně mu bude vystavena členská průkazka, na kterou je potřeba fotografie (formát „na
pas“), čímž se dostane do hlavní evidence členské základny Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska. U stávajících členů, je členství podanou přihláškou prodlouženo.
Členové mladých hasičů Lukavice platí příspěvek 500 Kč na sezónu. V němž jsou zahrnuty
drobné výdaje na konané akce, závody, odměny, učební materiály a především úrazové
pojištění (děti jsou připojištěny u hasičské pojišťovny). Na velké akce je příspěvek vybírán zvlášť.
Ten bude v případě omluvené nepřítomnosti vrácen.
Jelikož není vybírán příspěvek na dopravu, je třeba, aby se rodiče zapojili a pomohli občas
s případným odvozem na konané akce. Děkujeme.
Hasičák je kolektivní sport, kdy je účast družstva závislá na každém členovi. Proto je
potřeba vždy včas vedoucím nahlásit, že se dítě na kroužek či soutěž nemůže dostavit.
V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici. Těšíme se Vás.
Vedoucí:

Lenka Palečková, Jana Kotyzová, Lukáš Vongrej
773 100 339

