AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka, 415 04 Teplice IČO 66090806

Přihláška člena ZO

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………
Rodné číslo (datum narození):…………………………………………………………………..
Bydliště:…………………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se stanovami ZO, budu se jimi řídit a dodržovat je.
Přihláška podána dne:

Podpis člena:
(zákonného zástupce)

Rozhodnutí výboru ZO:
Dne:
Roční členský poplatek ve výši 120 Kč (mládež do 18 let), 500 Kč ostatní.

Datum vzniku členství:
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AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka, 415 04 Teplice IČO 66090806
Členové naší radioamatérské organizace zabývající se prací s mládeží připravili pro naši
budoucí generaci zájmový kroužek s názvem MLADÝ RADIOAMATÉR. Děti se zájmem o
radioamatérskou činnost jsou v kroužku seznamovány s touto činností a sami se jí následně
účastní. Vysílají pod našimi klubovými značkami, kde získávají své první zážitky a zkušenosti
při navazování radioamatérských spojení po celém světě prostřednictvím éteru. Také se učí
základům elektrotechniky a práce s PC po teoretické i po praktické stránce, stavbou
jednoduchých zařízení a programováním jednočipových mikropočítačů. Další náplní kroužku je i
výuka morseovy abecedy, její praktické používání a další zajímavé činnosti v oboru
bezdrátových komunikací. Hlásit se mohou zájemci od 8 let věku chlapci i děvčata.
Cena za pololetí je stanovena na 970,- + 120,- členství v ZO.
Pravidelné schůzky jsou každý týden ve čtvrtek od 1600 do 1730 vedoucími kroužku jsou
zkušení radioamatéři Daniel Merker a Radek Sattler OK3RS .

Závazná přihláška na zájmový kroužek pro školní rok ………….
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození:
Jméno a příjmení zák.
zástupce.
Bydliště :
E-mail :
Telefon:
Přihlášením do radioklubu beru na vědomí všechny informace pro členy radioklubu uvedené v
příloze této přihlášky příp. též dostupné na webu radioklubu a zavazuji se je dodržovat. Změna doby
konání zájmových kroužků je vyhrazena.
POPLATEK ZASÍLEJTE NA Č.ÚČTU 1060113319/0800.

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. souhlasím s nakládáním s osobními údaji, se zveřejněním
fotografií a videozáznamů pro účel propagace činnosti zájmových kroužků.

Přihláška podána dne:

Podpis člena:
(zákonného zástupce)
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AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka, 415 04 Teplice IČO 66090806
Pro ty koho radioamatérská činnost neláká a chce se zabývat spíše jen praktickou
elektronikou je k dispozici zájmový kroužek MLADÝ ELEKTRONIK. V tomto kroužku se děti
učí pracovat s elektronickými součástkami, sestavují různé elektronické obvody a získávají tak
základní znalosti v oboru elektroniky. Další činností je pak také programování jednočipových
mikropočítačů a základy automatizace.
Cena za pololetí je stanovena na 970,- + 120,- členství v ZO.
Pravidelné schůzky jsou každý týden v pátek od 1600 do 1800, vedoucím kroužku je Tomáš
Kosťov

Závazná přihláška na zájmový kroužek pro školní rok ……….
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození:
Jméno a příjmení zák.
zástupce.
Bydliště :
E-mail :
Telefon:
Přihlášením do radioklubu beru na vědomí všechny informace pro členy radioklubu uvedené v
příloze této přihlášky příp. též dostupné na webu radioklubu a zavazuji se je dodržovat. Změna doby
konání zájmových kroužků je vyhrazena.
POPLATEK ZASÍLEJTE NA Č.ÚČTU 1060113319/0800.

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. souhlasím s nakládáním s osobními údaji, se zveřejněním
fotografií a videozáznamů pro účel propagace činnosti zájmových kroužků.

Přihláška podána dne:

Podpis člena:
(zákonného zástupce)
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