
Údaje sú chránené zákonmi o ochrane súkromia a dôverných informácií platných na území Slovenskej republiky 

Prihláška dieťaťa na Royal Rangers 

 
Meno:  _______________________________________________   
 
 
Mesto:  PSČ:  
 
Dátum narodenia:  ______________________________________  
 
Škola: _______________________________ Trieda: __________  
 
Záľuby / Záujmy:  _______________________________________  
 
Alergie / odporúčanie lekára:  ______________________________  
 
Facebook / Insta profil:  __________________________________  
 
Mobil na teba : _________________________________________  
 
Stretávame sa každý PIATOK o 17:00 pred kostolom v Záriečí 

 
Informácie o rodičoch 

 

Meno otca, telefón:    ______________________________________________________ 
 
Meno matky, telefón:  ______________________________________________________ 
 
Prihlasujem svojho syna / svoju dcéru na pravidelné stretnutia Royal Rangers v Záriečí.  
 
dátum: _______________________         podpis: _______________________ 
 
Môžete ich fotiť koľko chcete aj video im spravte (a my to potom zostriháme v našom štúdiu 
Tworíme a dostanete ho na email len tak pre radosť) 
 
e-mail: _______________________         podpis: _______________________ 
 
 

 

Dobrovoľný členský ročný poplatok pre rok 2019/2020 je 10€, každé ďalšie dieťa v rodine 5€. 
Vyzbierané prostriedky slúžia pre zaplatenie materiálu, či iných nákladov na výrobky, ktoré deťom 
následne ostávajú. Zbor ECAV Záriečie hradí náklady na priestory, školenia vedúcich, tlač a ostatné 
náklady spojené so samotnou službou Royal Rangers. 
Registrované dieťa dostáva každý štvrtok SMS správu o tom, čo sa chystá a čo si potrebuje 
priniesť. Ako prvé dostane informácie o pripravovaných akciách, výletoch, piknikoch a podobne 
 
Online verziu prihlášky nájdete na stránke https://ecav.zariecie.sk  

https://ecav.zariecie.sk/
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