PŘIHLÁŠKA DO ODDÍLU BÍLÍ DELFÍNI

_________________________________________________________________________________________
Žádáme o přihlédnutí k těmto zvláštnostem dítěte:
Alergie (druh):)
Údaje o nutných lécích:
Zdravotní pojišťovna dítěte:
Plavecká zdatnost dítěte: - neplavec - uplave 50m - uplave 200 m
Jiné informace o dítěti, které by organizátoři měli vědět:

_________________________________________________________________________________________
Po dobu členství mého dítěte v tábornickém oddílu Bílí Delfíni, Česká tábornická unie, T. K. Modrý
kruh, U Nikolajky 5, Praha 5 (dále jen „oddíl”) uděluji souhlas s pořizováním fotografií a
videozáznamů mého dítěte na akcích pořádaných zmíněným oddílem a jejich následným zveřejněním.
Jedná se především o výpravy, oddílová setkání a letní tábory.
Fotografie a videozáznamy mohou být zveřejněny na internetových stránkách oddílu
(www.bilidelfini.cz), stránkách tábornického klubu Modrý kruh (www.modrykruh.cz) a stránkách oddílu
na sociálních sítích (zejména: www.facebook.com/bilidelfini) za účelem prezentace oddílu.
Zde uvedené osobní údaje budou využity výhradně za účelem činnosti oddílu a nebudou využity ani
sdíleny jinak než za tímto účelem. Zpracování bude probíhat s příslušnými právními normami o
ochraně osobních údajů. Údaje budou poskytnuty ústředí České tábornické unie z organizačních
důvodů a za účelem získávání dotací.
_________________________________________________________________________________________
Datum
Podpis rodičů/ zákonného zástupce

Česká

tábornická

Č L E N S K Á

unie

P Ř I H L Á Š K A

Osobní údaje
Jméno: _________________ Příjmení: _______________ Přezdívka: ______________
Datum narození: __.__.20__

Rodné číslo : ______/____

Kontaktní údaje
Adresa: _____________________________________________________ PSČ: ___ __
Telefon domů: ___/________
Telefon do zaměstnání: ___/________

Mobil : ____/______
E- mail : _________@____________

Další údaje
Osada, klub nebo samotář: T.K.MODRÝ KRUH – BÍLÍ DELFÍNI Oblast: PRAHA

Profese, záliba: ___________________________________________________________
Datum: __.__.20__
Podpis: ______________________________
(u mladších 18 let - podpis zákonného zástupce)

Pomůcky a informace pro správné vyplnění přihlášky
Rodné číslo: ČTU i TK Modrý Kruh v rámci zákonné výjimky rodná čísla pouze archivuje a
nepředává třetím osobám.
Osada, klub nebo samotář: Vyplňte pouze v případě, že se přihlašujete do již v ČTU
zaregistrované osady nebo klubu, či v případě, že jste členem subjektu, který chce do ČTU
vstoupit. Samotář je jednotlivec, nečlen jakéhokoliv stávajícího, či budoucího subjektu ČTU.
Oblast: Oblastí ČTU je dvanáct v celé ČR. Každý se může přihlásit do libovolné z nich, nejlépe
však podle trvalého, či přechodného bydliště. Seznam oblastí a jejich adresy najdete na webu
ČTU na adrese www.tabornici.cz
Profese, záliba: Vyplňte v případě, že uvažujete o možnosti podělit se o své znalosti a
dovednosti se členy ČTU.
Vyplněnou přihlášku předejte vedoucímu oddílu, ten ji předá do ústředí ČTU. Členský
poplatek do TK Modrý Kruh činí 400,-. Oddíl Bílí delfíni jej vybírá na začátku kalendářního
roku (resp. do konce února). Částku 120,- pak odvádí hromadně za všechny členy na ústředí
ČTU, zbylých 280,- Kč je příspěvek na fungování TK Modrý Kruh.

O NÁS
Jsme tábornický oddíl Bílí Delfíni. Společně s dalšíma dvěma oddíly – Svišti a ROJ – tvoříme
tábornický klub Modrý kruh, který funguje pod záštitou České tábornické unie.

Kdo k nám patří
•
•
•
•
•

Děti – patří k nám děti od 7 do 15 let (respektive od 1. do 9. třídy).
Čekatelé na rádce – jsou to členové od 15 let, kteří chtějí v činnosti s dětmi pokračovat a čekají na splnění interní
kvalifikace na rádce.
Rádcové – členové od 15 let, kteří splnili interní kvalifikaci na pozici „rádce“. Pomáhají vedoucím připravovat program
během roku a na táboře.
Vedoucí – členové od 18 let, kteří splnili interní kvalifikaci na pozici „vedoucí“. Tito lidé připravují program během
roku a na táboře.
Přátelé oddílu – členové nad 15 let, kteří nemají ambice pracovat s dětmi, ale chtějí se stále účastnit našich akcí.
A také samozřejmě rodiče.

Naše činnost
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

Náš oddíl připravuje program pro děti a mládež jak na letní tábor, tak během celého roku. Během roku se konají
oddílovky, výlety, výpravy, akce pro přátele oddílu a přes léto dětský tábor.
Oddílovky – jsou to pravidelné schůzky, na kterých se mohou scházet všechny děti z oddílu. Oddílovky se konají
jednou za měsíc, cca v čase od 17 do 19 hodin. Scházíme se buď v klubovně (Praha 5, Plzeňská 442/211), nebo
konáme vycházky po Praze. Všechny informace posílají předem daní šéfové oddílovek.
Výlety/Výpravy – jsou to pravidelné jednodenní/vícedenní akce pro děti, v případě volné kapacity i pro přátele oddílu.
Během těchto akcí hrajeme hry, zpíváme s kytarou, ale také se snažíme poznat přírodu, další tábornické dovednosti
a hlavně se učíme zabalit si na několik dní a unést si všechna zavazadla na zádech.
Tábor – Je to 14 denní akce během prázdnin, kdy hrajeme celotáborovou hru, učíme se tábornickým dovednostem,
ale také chodíme na celodenní výlet a závěrečný puťák s přespáním. Tábor se koná v jižních Čechách v oblasti
České Kanady mezi vesnicemi Český Rudolec, Matějovec, Radíkov, Terezín a Nový Svět a to v místě Vlčí jáma.
Spíme v podsadových stanech, k hygieně využíváme umývárky a latríny, jídlo vaříme v kuchyni, která stojí ve stálém
dřevěném srubu. Ten nám slouží jako útočiště před případným deštěm a na úschovu materiálu. Máme tu také týpý,
hřiště na fotbal a na volejbal, tůňku, do které ráno chodí otužilci a spoustu dalšího. Tábor je určen dětem od 7 let,
respektive pro ty, které již umí číst a psát, zpravidla až po ty, které v červnu 9. třídu ukončily. V případě nadměrného
zájmu o letní tábor si vyhrazujeme možnost děti na tábor vybrat (rozhoduje aktivní činnost během roku)
Akce pro přátele oddílu – Tyto akce jsou určené především pro ty, kteří s námi již na tábor nejezdí, ale chtějí se
s partou stále setkávat. Jedná se třeba o pololetní hory, kdy jezdíme ve větší skupině, nebo o letní expedice, které
jsou určené pouze starším a jsou náročnější (Týden pro velké ve Vlčí, Český Banát, Cykloexpedice Brdy, Alpy,…)
Jak se přihlásit na naše akce?
Všechny naše budoucí akce jsou rozepsány na webových stránkách www.bilidelfini.cz, nebo na facebooku
https://www.facebook.com/bilidelfini/a nebo je naleznete v této tabulce -> https://1url.cz/VMoEh
Před každou akcí pošlou organizátoři email s konkrétními informacemi. Pokud se vám nabídka akce líbí, odpovězte
na daný email, že dítě/sebe přihlašujete. V odkazu na tabulku si můžete ověřit, kdo je na akci již přihlášen, případně,
zda vás organizátor již zapsal.
Jak se přihlásit do oddílu?
Stačí vyplnit přihlášku předat/poslat ji vedoucím (Radka, Prokop, Fany) a zaplatit členský příspěvek (viz přihláška).
Noví zájemci s námi mohou samozřejmě vyzkoušet pár akcí a pak teprve se rozhodnout, zda se k nám opravdu
přihlásí nebo ne.

Těší se na vás oddíl Bílí Delfíni!
Bližší informace podají oddíloví vedoucí:
Radka Plichtová, 723 356 235, RadkaPlichtova@seznam.cz
Prokop Fialka, 603 195 373, prokop.fialka1@gmail.com
Fany Jesenská, 777 480 971, fanyjesenska@gmail.com
Stránky ČTU http://www.tabornici.cz/
Stránky Tábornického klubu Modrý kruh Praha https://www.modrykruh.cz/
Stránky oddílu Bílí delfíni http://bilidelfini.cz/ a https://www.facebook.com/bilidelfini/

