
ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s.
Sídlo: Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, doručovací adresa Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4;

tel. 221 592 961,  fax: 224 948 459; email: cmmj@cmmj.cz,  www.cmmj.cz, IČO: 00443174

Přihláška
na Národní finále soutěže o „Zlatou srnčí trofej“ a na soustředění mladých přátel myslivosti a ochrany přírody

pořádané pro kategorii (zakroužkujte):

11.- 24. 7. 2022 (kategorie A) 
25. 7. – 7. 8.  2022 (kategorie B)

rekreační středisko Bílá
VYPLŇTE PROSÍM ČITELNĚ

Jméno, příjmení: ..........................................................................................................................................................

Datum narození: ..............................................................Absolvovaná třída v ZŠ: ......................................................

Adresa bydliště: ...........................................................................................................................................................

Název zdravotní pojišťovny ..............................................Rodné číslo: ........................................................................

Zákonný zástupce dítěte: .............................................................................................................................................

Telefon: ............................................................................E-mail: ................................................................................

Cena soustředění je pro všechny účastníky 5 200,- Kč.

a) Rodiče dětí, které deleguje OMS, zaplatí 2600 Kč na příslušném OMS a OMS uhradí celý poplatek, tj. 5200 Kč, 
na účet 6630011/0100. Při platbě uveďte variabilní symbol 105 a do poznámky pro příjemce uveďte jméno a 
příjmení dítěte kvůli identifikaci platby a také poznámku ZST!

b) Ostatní účastníci hradí celou částku 5 200,- Kč přímo na stejný účet se stejnými podmínkami.

V případě neomluvené neúčasti poplatek propadá celý. Při odjezdu z důvodu onemocnění je možné na písemnou 
žádost zákonných zástupců vrátit část poplatku, (celodenní poplatek x počet neabsolvovaných dní).
Vyplněním přihlášky souhlasím s tím, že s osobními údaji mého dítěte bude nakládáno v souladu s § č. 5 zákona 
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Žák/žákyně chodí do kroužku (není podmínkou)..........................................................................................................
podpis vedoucího.........................................................................................................................................................

V okresním kole soutěže o ZST pořádaném OMS.........................................................................................................

se umístil/a na  …….…….…… místě v kategorii  A / B

Razítko a podpis OMS (nutné u soutěžících ZST vyslaných OMS) 

Podpis zákonného zástupce..........................................................................................................................................

Přihlášku vraťte nejpozději do 31.5. 2022 na adresu: Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Lešanská 1176/2a, 
141 00, Praha 4, případně emailem na lucie.kolouchova@cmmj.cz. (na pozdě zaslané přihlášky i platby nebude 
brán zřetel; taktéž budou vyřazeny děti, které nesplňují věkovou hranici danou pro soustředění a ZST).

http://www.cmmj.cz/

