
Přihláška na zimní čekatelský lesní kurz ZVON 2020

OSOBNÍ ÚDAJE

Jméno a příjmení Přezdívka

Rodné číslo

Adresa Město PSČ

Ulice č.p.

Kontakty mobil e-mail

otec mobil  - pouze pro případ potřeby na kurzu, úrazy apod.; 

matka mobil  stačí jeden funkčí telefon po dobu pořádání kurzu

STŘEDISKO - ODDÍL

Název střediska ev. číslo

Název oddílu

Funkce v oddíle (příp. ve středisku)

alergie na:

pravidelně užívám léky (typ/druh, dávka):

jiná omezení:

VYJÁDŘENÍ VŮDCE / VŮDKYNĚ ODDÍLU K UCHAZEČI / UCHAZEČCE

Jméno a příjmení vůdcě/vůdkyně oddílu

Popiš současnou jeho/její činnost v oddíle?

Kam v budoucnosti směřuje (v oddíle)?

Jakékoliv další sdělení které by mohlo být důležité.

V případě přihlášení na ČZ uchazeče/čku doporučuji - nedoporučuji k ČZ

Podpis vůdce/vůdkyně oddílu v dne

VYJÁDŘENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ UCHAZEČE / UCHAZEČKY

Jméno a příjmení:

Souhlasím s účastí syna / dcery na Zimním čekatelském lesním kurzu ZVON, který se koná 

který pořádá Junák - český skaut, z.s., středisko Hrozen Židlochovice, vůdce kurzu Jiří Müllner

V dne podpis

Zdravotní omezení - prosím vyplňte pečlivě pro zdravotníka kurzu

Omezení v jídle - vegetraiánství, bezlepková dieta...

v termínech: 15.-17.11.2019; 8.-15.2.2020; 3.-5.4.2020 a 15.5.-17.5.2020,



Jak dlouho jsi v Junáku?

Absolvoval/a jsi nějaké kurzy, zkoušky? Jaké?

Stručný popis Tvojí činnosti v oddíle (příp. ve středisku) 

S jako věkovou skupinou v oddíle pracuješ? (vlčata, skauti ...)

Jaký je Tvůj vztah k duchovnu? (víra, duchovní rozměr skautingu ...)

Přihlašuji se na Zimní čekatelský lesní kurz Zvon 2020

V dne podpis

Chtěli bychom, aby kurz byl pro účatsníky co největším přínosem, 
aby jim byl "šitý na míru". Program kurzu můžeš částečně ovlivnit i 

Ty. Ptáš se jak? Odpověz prosím na následující otázky podle svého 
nejlepšího vědomí.

Jaké jsou Tvoje zájmy, koníčky, hraješ na nějaký hudební nástroj? Specializuješ se na nějou 
skautskou činnost?

Je-li nějaká oblast čekatelské zkoušky, kterou by jsi preferoval/a (nejsi si v ní jistý/á nebo Tě naopak 
více zajímá), nebo je-li něco co by na kurzu určitě nemělo chybět máš možnost to napsat do 
následující kolonky. Můžeš tak částečně ovlivnit náplň kurzu.

pořadatel:Junák - český skaut, z.s.; středisko Hrozen Židlochovice                                                                        
                 vůdce kurzu: Jiří Müllner
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