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PŘIHLÁŠKA do oddílu ZÁŘE
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………...
Datum narození:………………………Adresa:…..……………………………………………………
Matka mobil:……..…….…….................................Email:…………………………….…………...….
Otec

mobil:………..…………………………..…Email:…………...………………………………..

Škola:………………………………………………………………………………Třída:……………..
Zdravotní omezení pro tyto činnosti (i občasné potíže a alergie na…):
……………………………………………………………………………………………………………………….
(zdravotní potíže nevylučují možnost členství v oddíle – budeme k nim v činnosti přihlížet)

Jiná pravidelná zájmová činnost ve volném čase (jazyky, sport, zájmové kroužky):
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………
Podpis rodičů (nebo zákonných zástupců)

zde odstřihněte
USCHOVEJTE SI TYTO INFORMACE PRO ČLENY, RODIČE, KAMARÁDY A SPOLUŽÁKY

Záře má schůzky pravidelně každý čtvrtek v 16:15 u býv. úřadu práce v Údolní ulici.
Vedoucí Záře: Lukáš Macek
Mobil: 604 822 363
E-mail: zare@stto.cz
web: stto.cz/zare
Turistický oddíl Záře
vznikl v roce 1980 s cílem pomáhat dětem v rozvoji jejich osobnosti k samostatnosti, k překonávání překážek, ke vzdělávání,
k tomu, aby byly čestnými a poctivými lidmi.
Každý rok pořádáme zimní a letní tábor na základně v Orlických horách, Členové oddílu tak poznávají historii i
současnost naší země, přírodu, kterou se učí respektovat. Zvyšují svou zdatnost, vůli a bystrost.
Každý měsíc organizujeme víkendovou třídenní výpravu , Zjara a v létě pod stany, v zimě ve školách, DDM, či
turistických ubytovnách. Pořádáme také sobotní výlety po Praze a v jejím okolí.
Dnešní dospělí vedoucí a mladiství instruktoři s námi vyrůstali od svého dětství. Máme proto zkušené vedení, které
rozumí potřebám dětí a ví, jak je zaujmout a co jim může nabídnout.
Dětem předáváme slušnost a kamarádské chování bez hrubostí a násilí. Schopnost podřídit se zájmům oddílu a
nacházet kompromisy při účasti v činnosti (schůzky, výpravy, tábory) i v životě.
Oddíl funguje na vzájemné odpovědnosti. Rádi věnujeme oddílovému životu mnoho času, prostředků a energie bez
nároků na odměnu. Naše snažení nám usnadní vzájemná spolupráce. Pokud se někdo nemůže účastnit činnosti, rádi bychom
o tom věděli předem. Stejně tak uvítáme včasnou informaci, že se s námi někam chystáte vyrazit.
Hlavní vedoucí Záře Lukáš Macek

