
Kolektiv SDH: IČO SDH:

Adresa: 

Vedoucí KOLEKTIVU:

Jméno, příjmení, titul :

Adresa: Datum narození:

Email: Telefon:

Vedoucí a instruktoři družstev:

Kvalifikace:
Datum 

narození:
Telefon

dle

evidence

x

x

x

Družstva Jednotlivci

1 2 3

V …………………….dne……………….

Přílohou registračního listu je seznam členů kolektivu - členů SDH (3 - 18 let) s datem narození členů, 

kteří jsou členy kolektivu.

POČET ČLENŮ KOLEKTIVU CELKEM:
součet členů ve věku 3-18 let z vašeho sboru  + 

které máte půjčené od jiného SDH

akce pro neorganizovanou mládež (pro veřejnost) pohybové aktivity x

součet buňky 1+2+3+4+5

Pokud máte členy z jiného OSH či z jiného okresu (bydliště), je zapotřebí si vyřídit do 31.3. daného roku 

oficiální přestup v rámci SH ČMS

mladých hasičů

DOROSTENKY

POČET DRUŽSTEV CELKEM:

SDH, kde je členemDatum narozeníJméno, příjmení:

cokoliv uznáte za vhodné sdělit 

ORM a OSH

Kvalifikace: dle evidence

jen ti členové ve věku 3-18 let, která máte ve své 

evidenci SDH, jsou vašimi členyPočet členů kolektivu - členů SDH (3 - 18 let):

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

budou dostávat veškeré

informace týkající se

všeobecné výchovně - vzdělávací

pobyty v přírodě

práce se znevýhodněnými dětmi

dobrovolnické a charitativní projekty

MLADŠÍ STARŠÍ
DOROSTENCI

Družstva Jednotlivci

člen jiného SDH, nováček nebo

x

REGISTRAČNÍ LIST KOLEKTIVU MLADÝCH HASIČŮ
NA ROK 2021

Jméno, příjmení: email

název SDH, nikoliv název kolektivu

poznámka

     adresa SDH, nikoliv adresa kam chcete zasílat poštu

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.

4 5

Družstva

pouze za SDH Vitějovice.

registračního listu, tím pádem není na registračním listu SDH Žernovice, a celý rok tento člen startuje 

osoba řádně zvolená valnou hromadou SDH do funkce vedoucího kolektivu

všichni, kdo s kolektivem pracují, lze vypsat i vedoucího z jiněho SDH, 

vypisujte i nově začínající a uveďte to do poznámky

Zaměření kolektivu: označte křížkem všechny předpokládané činnosti

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

Vše VYPLNIT. I kdyby měly být na většině míst nuly.

př. za SDH Vitějovice běhá člen SDH Žernovice. Tzn. Vitějovice si tohoto člena napíší do svého 

PŘÍPRAVKA


