
PRIHLÁŠKA 
do klubu Mladý ochránca prírody Utekáč (MOP Utekáč) 

 
 
Ja.................................................................................... (meno a priezvisko) 

 
narodený/(á) dňa ................................... v ................................................... 
 

bydlisko........................................................................................................ 
 

e-mailová adresa........................................................................................... 
 
číslo telefónu................................................................................................. 

 
sa týmto dobrovoľne prihlasujem za člena klubu Mladý ochránca prírody 
Utekáč. Vyhlasujem, že som bol oboznámený s aktivitami klubu (aktivity klubu 
sú súčasťou tejto prihlášky), súhlasím s nimi a budem ich plniť v prospech 
klubu.  

Som si vedomý toho, že z klubu Mladý ochránca prírody Utekáč môžem 
kedykoľvek vystúpiť a to na základe svojho slobodného rozhodnutia alebo 

môžem byť z klubu vylúčený z dôvodu neplnenia aktivít, ktoré sú náplňou 
klubu.  
Súhlasím so zverejňovaním videí a fotografií, na ktorých budem uverejnený, 

na webových stránkach a sociálnych sieťach a to z dôvodu propagácie činnosti 
klubu na verejnosti. 

 
Z členstva v klube Mladý ochránca prírody Utekáč nevyplývajú pre jeho členov 
žiadne peňažné poplatky. Prípadné finančné náklady na nejakú cykloakciu 

alebo pobyt v prírode s prvkami prežitia budú uvedené v podrobných 
organizačných pokynoch, ktoré budú k takýmto akciám spracované. Účasť na 
takýchto platených, zväčša spoločných, akciách bude dobrovoľná. 

 
V Utekáči dňa ............................ 

 

         
………………………………………………                …………………………………….. 
                   (podpis)                                                             (podpis) 
    predseda klubu MOP Utekáč                                   prihlasujúci sa 
       MVDr. Michal Ondovčík 
 

S členstvom môjho syna (dcéry) v klube Mladý ochránca prírody Utekáč ako 
aj s jeho aktivitami v tomto klube súhlasím. 
 

……………………………………… 
              (podpis) 
               rodič 



 

AKTIVITY 
klubu Mladý ochránca prírody Utekáč (MOP Utekáč) 

 
Klub Mladý ochránca prírody Utekáč bude vykonávať svoje aktivity v týchto 

oblastiach: 
 
 

1.) Ochrana prírody: 
 

- starostlivosť o vtákov v obci Utekáč a v blízkom okolí (výroba búdok, 
polobúdok a krmítok, ich rozmiestnenie, kontrola búdok a starostlivosť o ne, 
kŕmenie vtákov počas zimy), 

 
- udržiavanie potoka Rimavica v čistote (od splavu nad obcou Utekáč po 
drevený mostík za obcou). Minimálne raz ročne, v mesiaci apríl-máj, vykonajú 

členovia klubu čistenie koryta potoka a jeho brehov. Vyzberaný odpad 
vytriedia a uložia do odpadových nádob, 

 
- udržiavanie čistoty v obci Utekáč a v okolí poľných a lesných ciest 
vedúcich do obce Utekáč. Členovia klubu budú sami aktívne zberať a 

odstraňovať odpad, ktorý nájdu a budú upozorňovať osoby, ktoré pristihnú 
pri znečisťovaní okolia, na to, aby odpad za sebou nezanechávali.  

 
 
2.) Cykloturistika: 

 
- organizovanie cyklistických výjazdov do blízkeho a vzdialenejšieho 
okolia obce Utekáč (jazdy bicyklami po asfaltových, poľných a lesných 

cestách). Člen klubu Mladý ochránca prírody Utekáč, ktorý má vhodný horský 
alebo trekingový bicykel, sa automatický stáva členom Cykloturistického 

klubu Lešťan (CTK Lešťan) so všetkými výhodami, ktoré z takéhoto členstva 
vyplývajú. 
 

- udržiavanie bicyklov vo funkčnom stave a v čistote. Za týmto účelom 
bude klub organizovať dni prehliadok a servisu bicyklov. Materiál na opravu 

bicykla si člen klubu kupuje za vlastné finančné prostriedky. 
 
 

3.) Pobyt v prírode s prvkami prežitia: 
 
- organizovanie pobytov v prírode s prvkami prežitia v blízkom a 

vzdialenejšom okolí obce Utekáč (výstavba prístreškov, zakladanie ohňa, 
získavanie a úprava vody na varenie, získavanie a úprava potravín z prírody 

na prípravu stravy, orientácia v teréne a presun terénom, práca s mapou a 
buzolou a určovanie svetových strán), 
 



- oboznamovanie sa s liečivými bylinkami a s ich využitím k liečeniu 

ochorení a poranení. 
 

 
POZNÁMKA: 
 

a.) Činnosť v klube bude realizovaná pod dozorom dospelých osôb 
(predsedu klubu, rodičov členov klubu a podobne). 

 

b.) K cykloakciám a k pobytom v prírode s prvkami prežitia budú 
spracované podrobné organizačné pokyny. 

 
c.) O aktivitách klubu Mladý ochránca prírody Utekáč bude spracovaná 

video ako aj foto dokumentácia a aktivity budú prezentované na webovej 

stránke http://potulky.eu.  
 

d.) Prostredníctvom webovej stránky http://potulky.eu a krátkych správ 
SMS bude prebiehať potrebná komunikácia v rámci klubu. 
 

e.) OSOBNÉ ÚDAJE členov klubu Mladý ochránca prírody Utekáč budú 
využívané IBA PRE POTREBY KLUBU. 
 

 

                                                                    
    ………………………………………………  

(podpis) 
predseda klubu MOP Utekáč 
  MVDr. Michal Ondovčík 
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