
zakládací listina

Klubu přátel přírody

název Klubu: _______________________________

místo působení: _____________________________

vedoucí
úplné jméno:______________________________
adresa:

  ulice:___________________________________

  PSČ + město:____________________________

údaje o Klubu
počet členů Klubu přátel přírody:

naše činnost je zaměřena především na:

členský příspěvek jsme odeslali
poštovní poukázkou dne:_____________________

převodem z běžného účtu dne:_________________
Souhlasím s evidencí uvedených osobních údajů.

dne: _________________________
podpis vedoucího Klubu         

potvrzení o registraci u Mladých ochránců přírody:

Většina lidí má velmi vřelý vztah k příro-
dě: ke zvířatům, stromům, krajině, vesmí-
ru,... Pod nánosem věku, technických vymo-
žeností, způsobu života se však citový
náboj čím dál více ukrývá do hlubin lidské-
ho vědomí. Dnes již není moderní dávat ve-
řejně najevo svůj citový vztah. A k přírodě?
To už vůbec ne....

Proč se ale stydět za tak přirozenou věc?
Proč se skrývat za přezíravou maskou moc-
ného člověka?

Klub přátel přírody

Mladí  ochránci  přírody
Dittrichova 9

120 00 – Praha 2
 

 běžný účet: 24 000 80 504 / 2010
 

T: 224 912 466, 606 900 286
CDM@emop.cz

více o nás:  www.emop.cz

Vážení přátelé,
příznivci přírody a zájemci

o její poznávání, nabízíme vám
spolupráci. Mladí ochránci pří-
rody je spolek těch lidí, kteří se nebojí ukazovat
svůj kladný vztah k naší přírodě a životnímu
prostředí.

Proto také spolupracujeme s každým, kdo má
přírodu rád.

je společenství lidí s kladným vztahem k přírodě

je pro všechny, kteří mají přírodu rádi

sdružuje ty, kteří chtějí přírodu poznávat

 

Klub přátel přírody
  L sdružuje ty děti, které mají rády přírodu
  L vyvíjí zcela samostatnou činnost
  L může k propagaci i své prezentaci používat

symbolů MOP

Klub přátel přírody
  L ve školním roce každý měsíc (a ještě navíc na

letní prázdniny) dostane metodický zpravodaj
Depeše juv. s praktickými náměty pro činnost

  L dvakrát do roka obdrží balíček s metodickými
a propagačními materiály

  L má přístup do naší odborné a metodické Kni-
hovny, videotéky a fonotéky, kde si může půj-
čovat všechny tituly

  L má otevřené dveře ke všem aktivitám pořáda-
ným MOP (kvalifikační kurzy, odborné seminá-
ře, setkání,...)

  L má výhradní právo na materiály určené pouze
kolektivům dětí a mládeže spolupracujícím s
Mladými ochránci přírody

  L je pravidelně informován o všem zajímavém
se vztahem k přírodě

Klub přátel přírody
  L sdružuje alespoň 3 osoby do 18 let a jednoho

právně způsobilého vedoucího nad 18 let
  L nemá právní subjektivitu, za jeho činnost plně

zodpovídá vedoucí
  L jednou za rok se registruje u Mladých ochrán-

ců přírody
  L po odevzdání Zakládací listiny a zaplacení

členského příspěvku*) obratem obdrží potvrze-
ní o své registraci

   *) bez ohledu na počet členů Klubu činí členský pří-
spěvek 500 Kč na jeden rok

Máte rádi přírodu?
Chcete spolupracovat 

se stejně zaměřeným spolkem?
( ( ( ( ( ( (

Těšíme se na vás!
vydali Mladí ochránci přírody, duben 2014


