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Přihláška do GEMINI
Jméno a příjmení člena
Přezdívka
Rodné číslo
Bydliště, PSČ a město
Telefon / Mobil
E-mail
Škola / zaměstnání
Zájmy

Otec / v případě přihlášení nezletilého

Matka / v případě přihlášení nezletilého

Jméno a příjmení, titul

Jméno a příjmení, titul

Povolání

Povolání

Telefon

Telefon

E-mail

E-mail

Sdělení rodičů / např. upozornění na zdravotní stav dítěte, omezení pro činnost, specifické projevy chování atd.:

Nabídka pomoci
mám k dispozici:
 chalupu

 chatu na výpravy pro

členů,

 auto na zásobování letního tábora,
 jiné
rád nabídnu:
 vzdělávací seminář pro
 proškolení v
 pomoc při stavbě/bourání tábora
 vedení náročnější akce (výprava na vodu, běžkařská výprava, …)
 finanční podporu akce/nákupu konkrétního vybavení
 jiné

Dne

Podpis

Podpis otce / matky ( v případě nezletilosti )

Prohlášení rodičů (nezletilého člena)

-

-

-

-

Dne

souhlasím se členstvím svého syna / své dcery v občanském sdružení GEMINI a zavazuji se je podporovat
zejména umožněním účasti svého dítěte na všech akcích GEMINI
zavazuji se uhradit členský příspěvek, veškeré přímé náklady za účast na akcích a eventuální škody na majetku,
mým dítětem způsobené
beru na vědomí, že GEMINI nezajišťuje jakékoliv pojištění svých členů
souhlasím s použitím osobních údajů svého dítěte v souladu se zákonem a v rozsahu nutném pro činnost
sdružení
souhlasím s použitím event. zůstatku částky, vybrané na úhradu přímých nákladů za výpravu, tábor či jinou akci
pro potřeby sdružení (obnova vybavení, režijní náklady apod.)
beru na vědomí jednoduché ubytovací a hygienické podmínky na většině akcí ( výpravy, tábory), vyplývající
z omezení na akci (hromadné ubytování v provizorních podmínkách, omezené hygienické podmínky – např.
chybějící teplá voda k mytí, nahrazená na táboře pravidelnou saunou apod.) a souhlasím s nimi
beru na vědomí, že se mé dítě bude úměrně svému věku a svým možnostem podílet na organizaci akce a z ní
vyplývajících činnostech (např. úklid po akci, pomoc na zahradě klubovny, údržba programového vybavení,
výstavba a likvidace tábora, pomocné práce v táborové kuchyni, příprava topného dříví, mytí nádobí, účast na
táborové noční hlídce apod.), což je zároveňjedním z výchovných aspektů činnosti GEMINI
souhlasím se zveřejněním fotografických a filmových záběrů mého dítěte pro účely sdružení (záběry ze
společné činnosti na akcích, které budou zveřejněny na oznamovatelích v klubovně, ve vývěsních skříňkách, na
webových stránkách, v tiskovinách apod. sloužící zejména propagacičinnosti sdružení)
zavazuji se spolupracovat s vedením sdružení GEMINI ve prospěch mého dítěte

Podpis

