Informace

K L U B ÚJEZD U BRNA
Masarykova 38, Újezd u Brna 664 53
www.ujezd.shm.cz;

: ujezd@shm.cz

Registrační lístek
pro rok 2017/2018

_______________________
Jméno a příjmení

_______________________
Ulice, číslo orientační

_______________________
dat. narození: __ __. __ __. __ __ __ __
Registrační poplatek činí 200,- Kč
a je platný pro všechny kroužky.
____________
Datum

_________________
Podpis zákonného zástupce

vyplňte prosím všechny požadované údaje

zde odstřihnout a levou část odevzdat.

Obec, PSČ
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více informací o činnosti naleznete na:
www.ujezd.shm.cz; ujezd@shm.cz
tel. číslo předsedy Klubu: 734 435 332
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SHM nabízí volnočasové aktivity pro děti a
mládež z Újezda a okolí. Díky dotacím z MŠMT,
JmK a MěÚ Újezd u Brna se poplatky za
kroužky pohybují na velmi přijatelné úrovni pro
všechny.
Na druhé straně registračního lístku je seznam
kroužků, nabízený pro tento školní rok; označte
ty, které budete navštěvovat.
Poplatek se platí jednorázově na celý školní rok
a umožňuje účast ve všech kroužcích, které Klub
SHM nabízí.
Ve vybraných kroužcích, které jsou materiálově
náročné, se vybírá doplatek.
Členský poplatek a registrační lístek odevzdejte
v jednom z označených kroužků.
Děti do čtyř let (včetně) poplatek neplatí.
Během pobytu v areálu oratoře platí tzv. Řád
oratoře, který je potřeba dodržovat.
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tel. číslo předsedy Klubu: 734 435 332

Seznam kroužků

Řád oratoře
1. Chovej se ke druhým slušně a oni se budou
chovat slušně k tobě.
2. Nemluv zde vulgárně a urážlivě.
3. Je zákaz vstupu do ohrazené zahrádky.
4. Do oratoře se vstupuje pouze s vedoucím
kroužku nebo s pronajímatelem prostor, toho je
potřeba vždy poslouchat.
5. Během mší svatých v místním kostele se
nekonají žádné kroužky. Vedoucí mají za úkol
oratoř zamknout.
6. Nenoste si sem cenné věci, protože by se vám
mohly ztratit (ne všichni jsou poctiví).
7. Pokud se potřebujete občerstvit, můžete vodou,
či jiným nealkoholickým nápojem. Je zakázáno k
tomuto účelu používat alkohol. Rovněž je
zakázáno kouřit v celém areálu oratoře.
8. Vstup do oratoře je možný jen vraty. Do
místností jen dveřmi. Násilné vniknutí do prostor
oratoře se hodnotí jako trestný čin.
9. Kdo se nebude řídit tímto řádem, bude mu do
oratoře vstup zakázán.

rukodělné

Keramický
Výtvarný
pohybové

Stolní tenis
X-box
Fotbalový
Florbalový
Volejbalový
ostatní

MK Ovečka
Divadelní
Ministrantský
Pěvecký
FS a CM Šternovjan
FS Šternovjánek
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