
Přihláška do klubu Hobit v Novém kostele v Litomyšli 
 
Přihlašuji svoji dceru/syna do klubu Hobit, jehož zřizovatelem je Sbor Církve bratrské v 
Litomyšli, Moravská 1222, 570 01 Litomyšl.  
 
 
Jméno a příjmení :  ................................................................................................... 
 
Adresa trvalého bydliště : ................................................................................................... 
 
Datum narození:  ................................................................................................. 
 
Telefon zák. zástupce: ................................................................................................... 
 
Email zák. zástupce:  ................................................................................................... 
 
Souhlasím s účastnickým poplatkem 200 Kč za jedno pololetí. 

Poznámky (cokoliv podstatného, co by vedoucí klubu měli o dítěti vědět - diety, zdravotní 

omezení apod.).: 

 
 
 
Sbor Církve bratrské prohlašuje, že osobní popř. citlivé údaje uvedené v přihlášce budou 
spravovány a uchovávány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (dále jen "GDPR"), a to pouze 
v souvislosti s činností klubu Hobit. Dále prohlašuje, že shromažďuje údaje v nejužší 
potřebné míře pro činnost a fungování klubu Hobit, a že je zpracovává a uchovává pouze po 
dobu členství dítěte. Po ukončení členství dítěte v klubu Hobit budou osobní a citlivé údaje  
obratem vymazány. 
 

 

V Litomyšli, dne..................................... Podpis zák. zástupce................................... 

Souhlas s pořizováním fotografií dítěte během aktivit na klubu Hobit 

Souhlasím s tím, že syn/dcera může být fotografován/a při klubových aktivitách. Fotografie budou 

použity na prezentaci a propagaci klubu Hobit a je s nimi citlivě nakládáno. Fotografie mohou 

být vyvěšeny na webových stránkách a facebooku klubu Hobit či Nového kostela, popřípadě 

na nástěnkách v Novém kostele v Litomyšli nebo otištěny v propagačních materiálech klubu 

Hobit nebo Nového kostela v Litomyšli. Souhlas není podmínkou přijetí do klubu, je 

dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. 

 

V Litomyšli, dne...................................... Podpis zák. zástupce............................................. 



Klub Hobit v Novém kostele v Litomyšli 
 
Jsme klub pro všechny kluky a holky od 1.  po 4. třídu. Poznáváme spolu svět, hrajeme si, 
vyrábíme, stavíme lego a je nám hej. 
 

Jak to chodí na Hobitu? 
 

 Scházíme se každé pondělí od 16:00 do 17:30 v Novém kostele.  

 Jednou měsíčně máme celý Hobit pro kluky a holky společně, jdeme spolu třeba do 
bazénu nebo bobovat. Ostatní Hobity se dělíme po úvodním povídání na holčičí a 
klučičí partu. 

 Klučičí parta má svůj lego klub. Stavějí lego a taky si se svými výtvory dosyta pohrají.  

 Holky mají každé pondělí připravený program, který zajímá právě je. Někdy jdeme na 
návštěvu. Jindy přijde někdo k nám. Byly jsme společně třeba na exkurzi v 
pralinkárně, nebo nás přišla nalíčit opravdová kosmetička. 

 Protože jsme křesťanský klub, začínáme každý Hobit společným čtením nebo 
vyprávěním, co nás o našem světě učí Bible. Podle toho, jak se rozpovídáme, nám to 
trvá tak 15-20 minut.  

 Občas si nacvičíme pár písniček nebo mini divadlo a vystupujeme při zvláštních 
příležitostech v Novém kostele. Jedná se třeba o dětskou neděli nebo vánoční 
koncert. 

 Dvakrát za rok spolu vyrážíme na víkendovku. Pro děti od ukončené 2. třídy chystáme 
každoročně letní tábor. 
 

 Kdyby Vás zajímalo cokoliv dalšího, napište nám na email: hobit.nk@seznam.cz. 

Pokud potřebujete řešit cokoliv hned, zavolejte na 605 742 925 (Eva Beňová). 

 


