
PŘIHLÁŠKA DO „KROUŽKU MALÝCH TURISTŮ“ 
 
 

Jméno dítěte:  

Bydliště: 

Rok narození: 

Zdravotní problémy (alergie, léky, na co dát pozor): 

Zdravotní pojišťovna:  

 
 
Telefon matka/otec: 

E-mail matka/otec: 

Jméno matka/otec: 

 
 

Já - níže podepsaný(á) - dávám tímto jako zákonný zástupce výslovný           
souhlas se členstvím svého dítěte v KROUŽKU MALÝCH TURISTŮ. Dále          
souhlasím s pořizováním a zveřejňováním fotografií dítěte pro propagační        
účely – např. na vývěsce / webu obce Dobroslavice, webu Spolku           
Dobro-vize. Osobní údaje jsou shromažďovány jen pro účel kroužku a          
nebudou poskytovány žádným dalším osobám. 

 

datum:  

podpis rodiče  

(přinést prosím osobně na první schůzku ve středu 11. 9. 2019) 

 
  

  



INFORMACE PRO RODIČE 

 
1. impuls založit KROUŽEK MALÝCH TURISTŮ pro děti ve věku 6-11 let vyšel v             

roce 2014 z nápadu nabídnout dětem smysluplnou aktivitu podporující vztah         
k přírodě, a to přímo v obci 

2. s sebou na každou schůzku: malý batůžek na záda (se dvěma popruhy); láhev             
s pitím (max. 0,5 litru); papírové kapesníky (balíček); bavlněný šátek (čtverec,          
nikoli tunel, užíváme pro hry); turistický zápisník (nakupujeme my); propiska a           
tužka; prosím: nenosit žádné jídlo, sladkosti, peníze, mobil (!); vhodné oblečení:           
pevnou obuv (tenisky, ne nazouváky); pohodlné oblečení pro pohyb venku          
(větrovka, tepláky, aj. – raději starší věci, které můžeme zašpinit) 

3. kroužek začíná v 17.00 hodin a končí v 19.00 hodin před kulturním domem           
v Dobroslavicích; rodič dítě na místo přivádí a tamtéž také vyzvedává 

4. Pokud je dítě nemocné, nebo nemůže z nějakého důvodu přijít, prosím omluvit           
účast e-mailem irka.stastna@gmail.com nebo sms na 739 578 396 

5. Každé dítě dostane turistický zápisník, tj. sešit ve tvrdých deskách velikosti A4,            
kam si budeme kreslit, vlepovat, obtiskovat apod.  

6. na schůzkách budeme: soutěžit (mrštnost, zdatnost, běh) a přitom pochodovat          
po okolí obce a u toho se zábavnou formou učit o přírodě (stromy, stopy zvěře,               
čtení map, orientace v terénu) a mnoho dalšího… 

7. jakmile si dítě vyzkouší, že se mu v kroužku líbí, požádám o úhradu 300,-, které              
využíváme v daném školním roce na pořízení turistických zápisníků,         
kancelářských potřeb (izolepy, lepidla, papíry, fixy, tonery, kopie, aj.) a dalších           
pomůcek pro veškeré hry a naše společné aktivity 

8. rodiče požádám o přečtení a probrání níže uvedených pravidel s dítětem ještě            
před první schůzkou 

 

děkuji, Irena Šťastná, irka.stastna@gmail.com, 739 578 396 

 

 

PRAVIDLA PRO DĚTI 
 

1. Na každou páteční schůzku si sám přichystám batůžek a dám si do něj: pití              
v malé láhvi; balíček papírových kapesníků; šátek; turistický zápisník;        
propisku a tužku. 

2. Nenosím s sebou - jídlo, sladkosti, peníze, mobil - tyhle věci v lese nepotřebuji. 
3. Přicházím včas - v 17:00 všichni z místa odchází, na opozdilce nečekají.  
4. Když něčemu nerozumím, ptám se.  
5. Ostatním malým turistům pomáhám. 
6. V přírodě se chovám tiše a ohleduplně. 
7. Jsem samostatný, o své věci se starám sám - máma v lese neroste. 
8. Když slyším zvuk píšťalky, vždy se zastavím, abych zjistil, co se děje 
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