tom-vodolka.webnode.cz
náš nový web. Již funkční ale stále se na něm pracuje. Např.: v souladu s bezpečným chováním na internetu
bude v budoucnu pro stahování letáků potřeba registrace.
RSS – při použití této funkce (vlevo dole na stránkách) vás bude váš prohlížeč (Explorer, Firefox) či poštovní klient
(Outlook, Thunderbird) informovat o novinkách na stránce a žádný výlet nebo fotky vám tak neuniknou.

TOM Vodolka nabízí fotografie z tábora 2013. Jedná se o rozšířenou verzi výběru zveřejněného na webových
stránkách. Kdo se v něm nenašel, zde bude mít možnost. 1 DVD za cenu nosiče dat (cca 10 Kč). Platba při odběru.

TOM Vodolka nabízí fotografie z výletů školní sezóny 2012/13 . 1-2 DVD za cenu nosiče dat (cca 10-20 Kč). Platba
při odběru.

Příspěvky na rok 2014
Příspěvek do organizace Asociace Turistických Oddílů Mládeže (A-TOM) – platí pro každého člena oddílu –
příspěvek je roční – A-TOM poskytuje našemu oddílu pojištění akcí i dětí na nich. Dále právní služby, školení
vedoucích, případně dotace. Jako člen České Rady Dětí a Mládeže (ČRDM) je partnerem jednání se státem a naším
zázemím a zároveň i kontrolou.
Cena 130 Kč. Platba do 16.1.2014

Příspěvek na školní kroužek – druhé pololetí.
TOM Vodolka je zároveň školním kroužkem. Tak využívá pro oddílovou činnost školní prostory a jako takový
je povinen vybírat 100 Kč/měsíc. Pro druhé pololetí se tedy jedná o částku 500 Kč. Platba do 16.1.2014
Děti které z důvodů kolize zájmových činností, nebo školní docházky s termíny schůzek tyto nenavštěvují, jsou
od placení tohoto poplatku po předchozí domluvě osvobozeny.

Karta EYCA
A-TOM s ČRDM připravily pro členy možnost získat za výhodnou cenu Evropskou Kartu Mládeže
(European Youth Card). Na co je taková karta dobrá? Jedná se o doklad totožnosti a slevovou kartu pro mladé 5-30 let.
Karta obsahuje fotografii a všechny potřebné údaje pro identifikaci věku osoby. To například požadují České Dráhy pro
slevy na jízdném. Dítě je povinno dokázat svou totožnost a věk. Pokud dítě nemá jinou průkazku je EYCA
pravděpodobně nejlevnějším řešením. Za cenu 10 Kč (50-100 Kč mimo A-TOM) s platností na čtyři roky. Na víc je na
kartu EYCA možno čerpat slevy na 1000 místech v ČR a 25 000 místech v Evropě. Namátkou – Cinemacity,
Nordblanc, Student Agency, Albi, Fokus optik, muzea, lyžařské areály......
Více na www.eyca.cz nebo http://www.a-tom.cz/asociace-tom/clenske-karty-eyca . Slevy na
http://www.eyca.cz/slevova-mista .
Karta není povinná. Nějaký doklad do vlaku však musíme požadovat. Platba 10 Kč a potřebné informace do 16.1.2014

Prohlášení rodičů o přebytcích.
TOM Vodolka jako nezisková organizace musí hospodařit vyrovnaně. Což se ne na každé akci zdaří. A to
oběma směry. Pro případ přebytku peněz vás žádáme o vyplnění formuláře o vzdání se přebytku. Dle směrnic ATOMU. Jedná se o korunové a desetikorunové položky jejichž distribuce by z nich podstatnou část sebrala. Oddílu tak
vzniká rezerva na placení záloh, nákup spotřebního materiálu a pro případy nepředpokládaných výdajů během výletů.
Do 16.1. 2014

Registrace a objednávky 2014 TOM Vodolka
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:

RČ:
Adresa:

objednávám kartu EYCA a přikládám 10 Kč - vyplňte údaje výše +

nestudentská (pro 5-30 let)

studentská (nepovinná varianta pro 15-30, dokazuje statut studenta)


typ karty
přiložte

•
•

foto průkazové  přiloženo  pošlu emailem na janvalter@atlas.cz 150x180px 300dpi
pro studenskou variantu doklad o studiu obsahující název a adresu školy (kopie)

Příspěvky A-TOM

130 Kč



přikládám hotově

Příspěvek školní

500 Kč



přikládám hotově

Jsem nový člen, nebo jsem ještě nepodepsal a přikládám prohlášení o přebytcích 

Mám předběžně zájem o fotografie na DVD



z výletů



z tábora

Vyplněný formulář s přílohami odevzdejte do 16.1. 2014 Marcele Mazurové ve školní družině nebo na schůzkách
vedoucím.
Člen A-TOM, TOM Vodolka 21109

Souhlas rodičů s ponecháním přebytků z akcí TOM Vodolka na činnost oddílu
Svým podpisem souhlasím s ponecháním peněžních přebytků z akcí (tj. víkendových výletů a
letního

tábora)

TOM

Vodolka

a

to

po

dobu

působení

mého

dítěte

………………………………………………………………. v TOM Vodolka ve prospěch oddílu.
Oddíl se zavazuje, že ponechané peníze použije výhradně pro svou další činnost a provoz v podobě
pořízení materiálu na oddílové schůzky, materiálu a vybavení na další výlety či tábor. Tyto
prostředky nejsou v žádném případě použity na odměny či mzdy vedoucích.
Zároveň prosím mějte na paměti, že náš turistický oddíl není a ani nebude ziskovou organizací a kalkulace
našich akcí nejsou primárně kalkulovány se ziskem.

