Pravidla pro vstup do oddílu SVĚTLUŠKY TOM 190 34
Oddíl je součástí Asociace turistických oddílů mládeže se sídlem v Roztokách u Prahy.

I. Základní informace
Oddíl TOM 190 34 je samostatnou organizační složkou A-TOM s názvem Světlušky.
IČ: 71170031
Číslo účtu: 2301088324/2010
http://svetlusky19034.eu/

II. Činnost oddílu
1. Na vedení oddílu se podílí vedoucí a instruktoři, které byly členy oddílu a s dětmi
pracovaly již jako družinoví rádci. Na akcích a táborech je zajištěna účast zdravotníka a
osoby činné při stravování dětí s kvalifikací dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR.
2. Oddíl pořádá jednodenní, vícedenní akce a letní tábor. Vzhledem k systematické činnosti
je žádoucí pravidelná účast dítěte na většině akcí. Minimálně však 1 trojdenní výpravě a 5
jednodenních výpravách. Seznam akcí je vždy na našich webových stránkách.
3. Vzhledem k uvedeným činnostem rodiče potvrzují, že dítě nemá zdravotní potíže, které by
je omezovaly v účasti na akcích. Rodiče mají odpovědnost informovat vedení oddílu včas
o změnách zdravotního stavu dítěte, které by mohly vést k omezení či obtížím při jeho
činnosti v oddíle.
4. Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činností oddílu, s archivací těchto
fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci oddílu např. v kronikách, tisku,
na internetu, atp.
5. Rodiče souhlasí s využitím uvedených osobních údajů dítěte pro potřeby oddílu
a A-TOM.
6. Rodiče souhlasí, aby se děti po dovršení desátého roku vracely ze schůzek, z výprav
a dalších akcích samostatně MHD či jinými prostředky. Pokud s tímto rodič nesouhlasí,
uvede tuto skutečnost do přihlášky a vedení oddílu bude toto rozhodnutí respektovat,
doprovodí dítě vždy na místo srazu a předá rodičům.
7. Rodiče se zavazují k vrácení oddílového kroje v případě, že dítě přestane oddíl
navštěvovat.

III. Hospodaření oddílu

1. Členské příspěvky na jeden rok činí 800,- Kč. Tyto příspěvky jsou využity na celoroční
činnost oddílu a zahrnují příspěvky Asociace TOM.
2. Děti, které se přihlásí do oddílu během roku, zaplatí zároveň s odevzdáním přihlášky
100,- Kč určených na pojištění.
3. Roční příspěvek musí být zaplacen do konce listopadu a to buď v hotovosti, nebo na účet
oddílu. Pokud oddíl navštěvují sourozenci, mohou si rozložit platbu příspěvků do dvou
splátek, přičemž druhá splátka musí být zaplacena do konce března.
4. Jednodenní a vícedenní akce oddílu hradí rodič samostatně v hotovosti dle poskytnutých
informací o pořádané akci.
5. Veškeré zálohy na akce jsou nevratné.
6. Platba letního tábora se řídí stronopodmínkami projednanými na schůzce rodičů před
konáním letního tábora.

IV. Ukončení členství v oddíle
1. Členství v oddíle může být ukončeno:
a. rozhodnutím rodičů – písemně nebo telefonicky
b. nezaplacením členských příspěvků – při prodlení více než 4 měsíce po termínu
splatnosti
c. pasivitou – neodůvodněnou neúčastí na akcích oddílu (dle přehledu akcí na webových
stránkách)
d. rozhodnutím vedení oddílu – při závažném či opakovaném porušování pravidel nebo
pokynů vedoucích a nedodržení vnitřních pravidel oddílu

