
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko KRAKONOŠ Vrchlabí

se sídlem ve Vrchlabí, Jos. Suka 843

ev. č. 525.05, IČ 150 384 67

PŘIHLÁŠKA DO JUNÁKA
mladšího člena první opakovaná

Jméno a příjmení:

Datum narození: Rodné číslo: /

Bydliště:

Škola: Zdravotní pojištovna:

E-mail: Telefon:

neplavec slabý plavec dobrý plavec výborný plavec

Zájmové kroužky, oblíbené sporty:

Další zájmy: Jazyky:

Záznamy střediska/oddílu

Junák - svaz skautů a skautek ČR je hnutím, jehož cílem je výchova dětí a mládeže. K tomu, abychom mohli děti správně vést, potřebujeme znát následující informace. 

Proto prosíme o vyplnění následujících řádků.  Informace jsou důvěrné a přístup k nim mají pouze vedoucí.

Bližší informace o dítěti

Bližší informace o rodině

Otec: Matka

(jméno a příjmení, profese) (jméno a příjmení, profese)

Kontaktní tel.: Kontaktní tel.:

E-mail: E-mail:

Sourozenci

(jméno, věk)

Dítě žije s: matkou i otcem matkou otcem jinou osobou (babička, …)

Rodina je nábožensky založena: ano ne

Moje dítě  může nemůže chodit z akcí pořádaných Junákem samo domů.

I. PRÁVNÍ DŮSLEDKY SPOJENÉ S ODEVZDÁNÍM PŘIHLÁŠKY III. VZNIK ČLENSTVÍ

IV. ZÁNIK ČLENSTVÍ

II. JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR

Členství v Junáku vzniká přijetím řádně vyplněné přihlášky, poskytnutím 

potřebných údajů (viz dále) a zaplacením členského příspěvku. Přijmout přihlášku 

může vůdce oddílu, případně jím pověřený dospělý člen Junáka.

Odevzdáním této přihlášky (a splněním dalších níže uvedených podmínek) se 

přihlašovaný/á stává členem/členkou občanského sdružení Junák - svaz skautů a 

skautek ČR s registrací v základní organizační jednotce č. 525.05 - středisko 

KRAKONOŠ Vrchlabí. S členstvím jsou spojena práva a povinnosti, vyplývající jak z 

obecně závazných předpisů, tak z vnitřních předpisů hnutí.

Poučení k přihlášce mladšího člena Junáka

Junák - svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák) je dobrovolné, nezávislé a 

nepolitické sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve 

znění pozdějších předpisů, sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, 

náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Členství může zaniknout odhlášením člena (ústní či písemnou formou) vůdci oddílu, 

případně jím pověřenému dospělému členu Junáka, nezaplacením členského 

příspěvku nejpozději do 1 roku po termínu, stanoveném závazným řídícím aktem 

nebo vyloučením z důvodu porušení povinností člena.

Rodič nebo jiný zákonný zástupce prohlašuje, že se seznámil s podmínkami členství a souhlasí se 

vstupem svého dítěte do Junáka - svazu skautů a skautek ČR. Souhlasí s tím, aby člen byl vychováván 

podle skautských idejí a zavazuje se podpořit jeho účast na oddílových akcích. Souhlasí se způsobem 

zpracování osobních údajů dítěte a jeho rodičů či zákonných zástupců tak, jak je popsán v Poučení k 

ochraně osobních údajů mladšího člena, které je přílohou této Přihlášky. Výslovně souhlasí se 

zpracováním údajů o zdravotním stavu dítěte. Zavazuje se poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé 

NEZAPOMEŇTE, 

PROSÍM, VYPLNIT I 

DRUHOU STRANU 

PŘIHLÁŠKY

V Dne Podpis (y) rodičů

zpracováním údajů o zdravotním stavu dítěte. Zavazuje se poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé 

údaje potřebné pro činnost člena v Junáku.



zrakové sluchové spánkové zažívací

(pomočování apod.) (zácpa, průjem, nechutenství)

Podrobnosti:

dysortografie dysgrafie dyslexie dyskalkulie dyspraxie ADHD
(pravopis) (psaní) (čtení) (počítání) (jemná motorika) (hyperaktivita)

Alergie Na co, projevy, první pomoc:

Astma Cukrovka Epilepsie

Jiné - jaké:

Zdravotní dotazník
Uvedené údaje o zdravotním stavu dítěte jsou nezbytné pro vedoucího oddílu. Snažte se prosím uvést všechny podrobnosti. Vyplňte dotazník podle skutečnosti, 

důležitost poskytnutých informací nepodceňte! Informace jsou přísně důvěrné, ostatní děti k nim v žádném případě nemají přístup. Případné vážnější obtíže, omezení či 

změny konzultujte vždy s vedoucím oddílu. Veškeré léky je nutné na vícedenní akci oddílu odevzdat vedoucím, kteří se postarají o správné dávkování.

Poruchy, problémy

Lehké mozkové dysfunkce

Prodělané operace a úrazy

Onemocnění

spalničky zarděnky plané neštovice inf. žloutenka inf. mononukleóza

angíny záněty nosohltanu záněty středouší záněty průdušek

záněty močového měchýře nevolnost při cestování dopravním prostředkem

V Dne Podpis (y) rodičů

Záznamy střediska/oddílu

Dlouhodobě užívané léky

Název Indikace Dávkování

Jiná zdravotní omezení

Prodělané infekční nemoci

Náchylnost k nemocem a poruchám


