Přihláška Salesiánského klubu mládeže, z. s.
Pardubice

Nabídka kroužků Salesiánského klubu mládeže Školní rok
2016 – 2017
Přihlášení proveďte zakřížkováním v políčku u kroužku, kterého se člen klubu bude
účastnit.

Jméno a Příjmení:

…………………………………………………………..

datum narození:

…………………………………………………………..

adresa bydliště:

……………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………….
telefon na rodiče:

…………………………………………………………..

e-mail na rodiče:

…………………………………………………………..

telefon na člena:

…………………………………………………………..

e-mail na člena:

………………………………………………………………..

Výše členského příspěvku je 150kč na školní rok. Částka bude uhrazena k rukám předsedy klubu,
nebo zástupci ředitele klubu. Podpisem a zaplacením příspěvku se dotyčný / á stává členem
salesiánského klubu na celý školní rok.
Účastník se zavazuje respektovat pravidla kroužků Salesiánského klubu mládeže, časový
harmonogram kroužku a pokyny vedoucího.
V případě nepřítomnosti dítěte na kroužku, prosíme rodiče o uvědomění vedoucího kroužku nebo
zástupci ředitele klubu.

Klub pro rodiče s dětmi „Salíček“

středa 09:00 –11:30

Kutilský pro kluky (8 – 14 let)

středa 15:00 – 16:30

Stolní tenis (8 – 15 let)

středa 17:30 – 18:30

Horolezecký pro děti (5 – 9 let)

středa 17:30 – 18:30

Tvořivost pro děvčata (8 – 14 let)

čtvrtek 16 :30 – 18:00

Florbal (8–15 let)

pátek

15:00 –16:00

Náboženství (1 – 2 třída)

pátek

13:00 –13:45

Náboženství (3 – 4 třída)

pátek

14:00 –14:45

Náboženství (5 – 6 třída)

pátek

14:00 –14:45

Společenství mládeže (7 – 9 třída)

pátek

16:30 –18:30

Mládežnická Schóla

neděle 08:00 – 08:25

Ministrantský kroužek
(1x za 14 dní)

Podpisem této přihlášky souhlasím s podmínkami členství v salesiánském klubu dle stanov a tyto
podmínky plně akceptuji. Souhlasím také se zpracováním osobních dat pro účely organizace. Klub
Pardubice nakládá s osobními údaji v souladu se zákonem č.101/2000sb., o ochraně osobních údajů.
…………………………

10.15 –11.00

lichá neděle

11 – 12 hod

Nedělní florbal pro děti a mládež
(1x za 14dní)

V Pardubicích dne:

sudá neděle

Salesiánská herna / oratoř pro děti a mládež je volně přístupná bez přihlášky

Podpis rodiče: …………………………

středa a čtvrtek 14:30 – 18:00
Kontakt:
Předseda klubu: Josef Trochta, tel.: 461 100 508, mail: sasm@pardubice.sdb.cz
Zástupce ředitele klubu: Jiří Woclawek, tel: 777 259 334, mail: jiri.woclawek@gmail.com
Web: pardubice.sdb.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna 1200387339/0800, IČO: 65667425

pátek

13:00 – 16:30

