
 

Myslivecký kroužek – školní rok 2022/2023 

Milé děti, 

chcete porozumět přírodě a poznat život volně žijící zvěře? Chcete se naučit střílet ze 

vzduchovky, vábit zvěř, hrát na lovecké hudební nástroje, stavět krmná zařízení, budky a krmítka 

pro ptáčky, kachní budky, poznat mysliveckou kynologii - tedy psy, kteří nás, myslivce, doprovází 

na toulkách po revíru? Chcete chodit na procházky, jezdit na různé exkurze? Pokud ano, prosím, 

vyplňte a odevzdejte Přihlášku na myslivecký kroužek.  

Celý rok se budete hravou formou učit o myslivosti a tyto znalosti pak zúročíte na oblastním 

kole soutěže „Zlatá srnčí trofej“ a nebo v novém programu určeném pro děti s názvem „Mladý 

adept myslivosti“. Na závěr školního roku pořádáme pro účastníky soutěže ZST výlet hrazený 

místními mysliveckými spolky. Zajímavé fotografie z naší činnosti budeme se souhlasem rodičů 

zveřejňovat na našich internetových stránkách a některé fotografie může použít k propagaci ČMMJ. 

Těšíme se na vás. 

                                                                Lucie Chumová, Marie Hebíková 

 

Důležité informace pro rodiče: 

- Začínáme v úterý 27.9.2022. Kroužek se bude konat v rozmezí od 13.30 hod. do 15:45 

hod. v Pernarci a přilehlém okolí. Scházet se budeme vždy před školní družinou a 

rozcházet na autobusovém nádraží.  

- V případě, že vaše dítě na kroužek nebude moct dorazit, budete si ho vyzvedávat po škole, 

prosíme vás, abyste nás o tom informovali a dítě omluvili na těchto telefonních číslech: 

Lucie Chumová tel.č. 728 505 626 nebo Marie Hebíková tel.č. 731 109 823.  

- V případě, že má dítě nějaké zdravotní problémy, pohybové omezení, bere léky, trpí 

alergiemi, neprodleně tyto informace napište do přihlášky! V přihlášce, prosím, vyplňte 

opravdu všechny údaje, jméno, bydliště, rodné číslo (RČ potřebujeme kvůli úrazovému 

pojištění dětí, které platí ČMMJ) a prosím, nezapomeňte uvést vaše telefonní čísla, nejlépe 

obou rodičů, nebo i na prarodiče, abychom se, v případě problému, opravdu někomu 

z rodiny dovolaly.  

- Prosíme o vyplnění Souhlasu se zpracováním osobních údajů pro ČMMJ, pod kterou je náš 

myslivecký kroužek vedený a která poskytuje kroužku propagační a výukové materiály. 

- Fotografie a zážitky z jednotlivých kroužků zveřejňujeme na internetových stránkách 

www.sikaci.cz v sekci Fotogalerie a dále pak na facebookových stránkách sikaci.cz 

https://www.facebook.com/groups/563563247320812, kde píšeme rodičům i důležité 

informace o konání dalších kroužků, informace o výletech apod. Pokud nemáte Facebook a 

nemůžete se do skupiny přihlásit, napište nám, jakým způsobem máme informace sdělovat.    

 

 

 

http://www.sikaci.cz/
https://www.facebook.com/groups/563563247320812


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Přihláška na myslivecký kroužek – školní rok 2022/2023 

Přihlašuji závazně své dítě na Myslivecký kroužek konaný od 27.9.2022  každé úterý mezi 13.30 hod. a 

15:45 hod. v Pernarci a přilehlém okolí.  

Informace o dítěti: 

Jméno a příjmení dítěte:                                                           Třída:  

Rodné číslo: 

Adresa trvalého pobytu:  

 

Prohlašuji, že mé dítě: 

☐ užívá ☐ neužívá pravidelně léky. Pokud ano, uveďte jaké a jejich dávkování:  

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

☐ trpí  ☐ netrpí alergiemi. Pokud ano, uveďte jednotlivé alergeny: 

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

☐ má  ☐ nemá nějaká omezení při stravování (celiakie aj.). Pokud ano, uveďte jaká: 

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

☐ má  ☐ nemá zdravotní nebo jiná omezení, která mohou mít vliv na jeho pobyt na kroužku. 

Pokud ano, uveďte jaká: 

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

Souhlasím, že mé dítě bude docházet a odcházet na kroužek a z kroužku samo (z domova či školní družiny).   

Souhlasím se zveřejněním fotografií a videí mého dítěte na internetových stránkách www.sikaci.cz a 

https://sikaci.rajce.idnes.cz/.  

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: 

 

Telefonní číslo:                   E-mail: 

 

Další kontaktní osoba:  

 

V....................................     dne ....................................  

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

                               Podpis zákonného zástupce 

 

 

http://www.sikaci.cz/
https://sikaci.rajce.idnes.cz/


 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

1. Uděluji tímto souhlas Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., IČ 004 43 174, se sídlem Jungmannova 

32/25, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl L, vložka č. 4114 (dále jen „ČMMJ“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů 

zpracovávala tyto osobní údaje:  

 jméno, příjmení, bydliště a datum narození/rodné číslo mého dítěte: 

 fotografie prezentující činnost kroužku
*
, na kterých může být zachyceno i mé dítě. 

 

2. Výše uvedené osobní údaje budou uchovány jako doklad toho, že jsem dal/a souhlas s pořizováním 

fotografií svého dítěte prezentujících činnost kroužku. Fotografie mohou být publikovány na webu 

www.cmmj.cz, www.zaprirodou.cz a na dalších komunikačních kanálech ČMMJ. Uvedené osobní údaje 

budou dále využity za účelem zřízení úrazového pojištění mého dítěte pro činnost v rámci kroužku a 

souhlasím s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty třetí osobě – HALALI, všeobecná pojišťovna a.s. 

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou zpracovány po dobu 

trvání stejného účelu ČMMJ. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na 

cmmj@cmmj.cz nebo dopisu na kontaktní adresu ČMMJ. 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno ČMMJ, osobní údaje však pro ČMMJ mohou zpracovávat i 

případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. V současné době ČMMJ využívá 

tyto zpracovatele: Facebook, Google. 

ČMMJ nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

5. Beru na vědomí, že mám právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po ČMMJ informaci, jaké mé 

osobní údaje nebo údaje mého dítěte zpracovává, požadovat po ČMMJ vysvětlení ohledně zpracování 

osobních údajů, vyžádat si u ČMMJ přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

požadovat po ČMMJ výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje, v případě pochybností o 

dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Nadaci ČMMJ nebo na 

Úřad pro ochranu osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého 

marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Dále beru na vědomí, 

že nemám povinnost osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí není nutným požadavkem pro účast mého 

dítěte na akci v lese. 

 Souhlasím – nesouhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte prezentující činnost kroužku*. 

 Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………………………. 

 Bydliště:……………………………………………………………………………………………………… 

 Rodné číslo:…………………………………………………………………………………………...…….. 

 V ……………………… dne …………………                       

……………………………………… 

      podpis zákonného zástupce 

       

……………………………………… 

      podpis zákonného zástupce 

 


