
Kolektiv SDH: IČO SDH:

Adresa: 

Vedoucí KOLEKTIVU:

Jméno, příjmení, titul :

Adresa: Datum narození:

Email: Telefon:

Vedoucí a instruktoři družstev:

Kvalifikace:
Datum 

narození:
Telefon

Zaměření kolektivu: označte křížkem všechny předpokládané činnosti

Počet družstev nebo jednotlivců zařazených v daném roce do kolektivu mladých hasičů:

Družstva Jednotlivci

V …………………….dne……………….

Přílohou RL je seznam členů kolektivu - členů SDH (3 - 18 let) s datem narození, kteří jsou členy kolektivu.

Jednotlivci

razítko, podpis starosty SDH

…………………………………….

Čestné prohlášení: Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Zároveň prohlašuji, že kolektiv 

mladých hasičů není základním článkem se způsobilostí k právním úkonům v jiném spolku, a že není 

zapsán ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin jako samostatný spolek.

Družstva

REGISTRAČNÍ LIST KOLEKTIVU MLADÝCH HASIČŮ, PŘÍPRAVKY A DOROSTU k 1. 1. 

Jméno, příjmení: E - mail Adresa

všeobecné výchovně - vzdělávací

pobyty v přírodě

PŘÍPRAVKA
MLADŠÍ STARŠÍ

DOROSTENCI

Družstva Jednotlivci

Seznam členů kolektivu, kteří v kolektivu v daném roce působí, ale jsou členy jiného SDH:

SDH, kde je členemDatum narození

DOROSTENKY

POČET DRUŽSTEV CELKEM:

práce se znevýhodněnými dětmi

dobrovolnické a charitativní projekty

Kvalifikace:

Počet členů kolektivu - členů SDH (3 - 18 let):

POČET ČLENŮ KOLEKTIVU CELKEM:

akce pro neorganizovanou mládež (pro veřejnost) pohybové aktivity

Jméno, příjmení:



Jmenný seznam MH  -  všech dohromady PODLE ABECEDY, prosím !!!
(v druhém sloupečku, prosím, doplnit kategorii - PŘípravka,  MLadší,  STarší  a  Dorost)

Č. Kat. Příjmení (podle abecedy) Jméno
Datum narození 

Rodné číslo *
Adresa bydliště a PSČ

Číslo průkazu 

(vyplní OSH!)

Průkaz 

"Ano" *

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

* Rodné číslo je potřeba pouze u nových dětí. U dětí, které jsou již přihlášeny stačí datum narození.                                                          

* Pokud chcete udělat průkaz napište A, pokud nechcete, nemusíte psát nic!                                                                                                                                                    

Všem, kterým budete chtít udělat průkazy pošlete fotky ve formátu JPG. Bez fotky je průkaz neplatný!!!


