Poučení k přihlášce mladšího člena Junáka

Junák – svaz skautů a skautek ČR
je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské
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.
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti
mladých lidí, jejich duchovních, mravních,
intelektuálních, sociálních a tělesných schopností
tak, aby byli po celý život připraveni plnit
povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě
a celému lidskému společenství v souladu s
principy a metodami,stanovenými zakladatelem
skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem a
zakladatelem českého skautingu, prof. A. B.
Svojsíkem.
Je největším celostátním občanským sdružením
dětí a mládeže v České republice. Zároveň je
členem světových organizací skautů a skautek,
které sdružují na 40 miliónů členů ve více než
200 zemích a teritoriích světa.
Vznikl v roce 1911, byl třikrát zakázán totalitními
režimy, jeho oddíly však nikdy nepřestaly
pracovat a vždy se znovu obnovil.
Skautské hnutí je otevřené všem dětem a
mladým lidem, kteří se chtějí neustále něčemu
učit a pracovat na sobě. Junák staví před
každého cestu vlastního osobního rozvoje,
pomáhá a pobízí k zdokonalování vlastních
schopností a dovedností. Oddílová činnost se
zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a
současně vychází vstříc jejich specifickým
zájmům. Programová náplň zahrnuje téměř sto
aktivit v oblastech, jako je sport, věda a
technika, kultura, přírodověda a další.
Skautské heslo Buď připraven!

Junácká organizace se dělí do tří skupin tak,aby
mohly být respektovány požadavky rozdílného
přístupu k různým věkovým kategoriím mladých
lidí.
Jsou to:
Světlušky a vlčata (věk 6-10 let),
Skauti a skautky (věk 11-15 let),
Rangers a roveři (věk nad 15 let).
Konkrétní podoba jednotlivých oddílů se liší.
V některých se výchovná činnost uskutečňuje
společně pro chlapce a děvčata, jinde je
samostatná.
Základní principy skautingu jsou vyjádřeny
ve skautském slibu, zákonu a heslu.
Skautský slib
„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit
nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit
povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i
bližním.“
Skaut může ukončit slib dodatkem:
„K tomu mi pomáhej Bůh.“
Skautský zákon
1. Skaut je pravdomluvný
2. Skaut je věrný a oddaný
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a
bratrem každého skauta
5. Skaut je zdvořilý
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných
výtvorů lidských
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a
vůdců
8. Skaut je veselé mysli
9. Skaut je hospodárný
10.Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích

/ I / Junák – svaz skautů a skautek ČR
je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské 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.
/ II / Členství v Junáku vzniká
přijetím řádně vyplněné přihlášky, poskytnutím
potřebných údajů(viz dále) a zaplacením členského
příspěvku. Přijmout přihlášku může vedoucí oddílu,
případně další, vedoucím oddílu pověřený dospělý člen
Junáka.
/ III / Členství může zaniknout
odhlášením člena (ústní či písemnou formou)
vedoucí/mu oddílu,případně dalšímu, vedoucím oddílu
pověřenému dospělému členu Junáka,nezaplacením
členského příspěvku nebo vyloučením z důvodu porušení
povinnosti člena.
/ IV/ Nakládání s osobními údaji
Junák – svaz skautů a skautek ČR, sídlem Senovážné
nám. 24, Praha 1(dále jen Junák) je správcem osobních
údajů a zpracovává osobní údaje svých členů a rodičů
(zákonných zástupců) mladších členův souladu se
Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Činí tak v
rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné činnosti
občanského sdružení, zejména za účelem:
• zajištění výchovné práce a oddílové, případně i další
činnosti jednotek Junáka (dále jen činnost),
• kontaktování člena a jeho rodičů nebo jiných
zákonných zástupců při zajištění činnosti,
• poskytnutí údajů požadovaných po Junáku státními
orgány a orgány územní samosprávy při čerpání
finančních prostředků z jejich rozpočtů nebo při plnění
povinností vyplývajících z právních předpisů.

Junák zpracovává o každém mladším členovi tyto osobní
údaje:
• identifikační údaje – jméno, příjmení, RČ

Junák zpracovává i údaje o zdravotním stavu, které
zákon označuje jako „citlivé údaje“. Jedná se o údaje
nezbytné pro posouzení zdravotního stavu člena pro
účast na činnosti Junáka, slouží k preventivní ochraně
zdraví člena a též jako informace pro ošetřujícího lékaře.
Citlivé údaje mají k dispozici pouze činovníci přímo se
podílející na aktivitách člena v Junáku a jsou
zpracovávány výhradně po dobu členství. Pro zpracování
citlivých údajů potřebuje Junák výslovný souhlas, tento
souhlas může být kdykoliv odvolán.
Zpracování osobních údajů v Junáku je dále upraveno
vnitřními předpisy, aby tak byla zajištěna jejich ochrana
před zneužitím. Údaje jsou určeny a mohou být
zpřístupněny pouze činovníkům Junáka, kteří je
potřebují pro výkon své funkce.
Rodič či zákonný zástupce je povinen o členovi
poskytnout úplné a pravdivé údaje identifikační a
kontaktní, relevantní údaje o zdravotním stavu a
identifikační a kontaktní údaje o alespoň jednom z
rodičů či zákonném zástupci. V případě neposkytnutí
těchto údajů člen nemůže být přijat. Poskytnutí
ostatních osobních údajů je dobrovolné.
Pokud rodič či zákonný zástupce zjistí, že došlo k
porušení zákona o ochraně osobních údajů, má právo se
obrátit na příslušné úřady k přijetí opatření za účelem
nápravy.
Na základě písemné žádosti je Junák povinen
poskytnout členovi(případně za něj jeho rodiči, či
zákonnému zástupci) informace o osobních údajích o
něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok
bezplatně, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu.
/ V/ Prohlášení
Rodič nebo jiný zákonný zástupce
• prohlašuje, že se seznámil/a s podmínkami členství a
souhlasí se vstupem člena do Junáka – svazu skautů a
skautek ČR,
• souhlasí, aby člen byl vychováván podle skautských
idejí a zavazuje se podpořit jeho účast na oddílových
akcích,

• kontaktní údaje – adresa, telefon apod

• souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování
osobních údajů člena a jejich rodičů či zákonných
zástupců,

• údaje o činnosti v Junáku – členství, účast na akcích,
dosažená kvalifikace a podobné údaje;

• výslovně souhlasí se zpracováním údajů o zdravotním
stavu člena,

• údaje o zdravotním stavu, další údaje související s
činností člena – plavecké, tělesné a jiné schopnosti a
dovednosti, zdravotní pojišťovna, škola a podobné
údaje;

• se zavazuje poskytovat včas úplné, přesné a pravdivé
údaje potřebné pro činnost člena v Junáku.

• údaje o rodičích či zákonných zástupcích – jméno,
příjmení, titul, kontaktní adresa, telefonická spojení, email, profese a podobné údaje.

Přihláška do 137. skautského oddílu Havrani

Informace o Havranech – 137. oddílu skautů

Jméno a přijmení: ………………………………………………………………

Nejlepší obrázek o naší činnosti si uděláte z obrázků – tedy fotokroniky na
našich webových stránkách:

Rodné číslo:

………………………………………

Poštovní adresa:

…………………………………………………………………………………………………

Pojišťovna: ….........

www.havrani.blanik.info
Tuhle adresu si dobře zapište, neboť zde se také objevují
aktuální informace, a najdete tu fotky po všech výpravách.
A tím se dostáváme k tomu:

Osobní zájmy: (sport, hudební nástroj, záliby...)
……………………………………………………………………………………………………………………………

Co vlastně takový skautský oddíl dělá?
Škola, třída:

……………………………………………………………………

Zdravotní stav – uveďte prosím případné epilepsie, astma, alergie (na vosy/včely? jídlo? medikaci?),
či jiné zdravotní omezení:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Kontakty na rodiče
Jméno matky:

………………………………………,

telefon: ……………………………………

- profese:

………………………………………

- adresa:

………………………………………………………………………………

- email:

………………………………………

Jméno otce:

………………………………………,

- profese:

………………………………………

- adresa:

………………………………………………………………………………

- email:

………………………………………

1. Každý týden se scházíme v partě kamarádů na schůzkách, kde hrajeme hry, učíme se nové
věci a také procházíme stezku, o tom více později.
2. Zhruba jednou za měsíc se vydáváme na výlet, říkáme tomu výprava. Většinou vyrážíme do
přírody kus za Prahu, někdy přespíme v přírodě, občas vyrazíme i někam dále. Také využíváme
toho, že skautů je všude hodně a někdy vyrazíme na nějakou společnou akci či závod.
3. No a to hlavní je náš letní tábor, každý rok jezdíme objevovat nová tábořiště. Tábor míváme
v tee-pee či podsadových stanech většinou v červenci na 14 dní.

Jak náš oddíl vypadá?
Tak jako všechny skautské oddíly jsme i my rozděleni do skupinky vlčat, skautů a roverů. Kluci ve
věku 6-10 let jsou „vlčata“, tento název vychází z Kiplingovy Knihy džunglí, kterou využíváme pro
příběhy, hry a život „vlčácké smečky“. Vedoucími vlčat (neboli Akélové) jsou Pif a Honza.
Kluci od 11 let jsou zkrátka „skauti“, mají už více odpovědnosti za svoje schůzky a vyráží také na
náročnější výpravy. Vedoucími jsou Fík a Drobek. A neposledně roveři jsou členové nad 15 let,
jednak si organizují vlastní akce a také pomáhají s vedením mladších.

telefon: ……………………………………

V září 2012 patří do oddílu 8 vlčat, 8 skautů, 5 roverů a 4 aktivní vedoucí.
A copak je Vlčácká nebo skautská Stezka? Taková knížečka, která každému pomáhá s osobním
růstem. Obsahuje úkoly přiměřené věku, některé plní každý sám, jiné splníme společně na akcích a
s některými úkoly se hodí i pomoc rodičů. Vše začíná „Nováčkem“ a pokračuje třemi stupni.
Registrační poplatek činí 550 Kč/rok a zahrnuje pojištění na všech akcích + 5×/rok skautský časopis.

Posílat emaily s informacemi o akcích na: oba maily / email matky / email otce
Jak jste se o našem oddíle dozvěděli?

………………………………………

- Fotografie dětí pořízené v rámci oddílových akcí mohou být použity na oddílovém webu či jinak
podobně pro účely dokumentace a propagace činnosti oddílu: souhlasím / nesouhlasím
- Pokud se dítě nemůže z jakéhokoli důvodu zúčastnit plánované akce, dostatečně předem o této
skutečnosti informuji vedoucího

Blaník je naše skautské středisko, to znamená, že za nás drží právní subjektivitu a pomáhá nám tak s
papírováním, organizací táborů či získáváním dotací. Naše středisko tvoří celkem 14 spřátelených
oddílů, společně s nimi se tak setkáváme na střediskových akcích: tedy na srazu a spotovním dni –
Blanických hrách. Další oddíly a informace o středisku najdete na www.blanik.info

Kontakty na vedoucí

- souhlasím s Poučením k přihlášce mladšího člena
V Praze dne ….............

A co je ten Blaník v naší web-adrese?

•

Pif – Pavel Zbytovský, mob: 773 109 100, mail: pif@zby.cz

…...................................................

•

Fík – Filip Zelinka, mob: 774 125 773, mail: fildasmail@seznam.cz

podpis rodiče

•

Drobek – Radoslav Šonský, 739 988 064, mail: radoslav.sonsky@gmail.com

•

Honza – Honza Rozsypálek, 732 287 859, mail: RozsypalekJ@seznam.cz

