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Český den proti rakovině 23. květinový den – 15. 5. 2019 

Přihláška (objednávka) 

 
Žádám o zaslání materiálů pro konání sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině na níže uvedenou adresu. 

 

Pionýrská skupina: ....................................................................................................................................................................................................................................... 

Kontaktní osoba akce: ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
Adresa: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
E-mail: ........................................................................................................................ Telefon: ................................................................................................................................................. 

 

Adresa pro doručení květin a pokladních vaků: 

Název, jméno: ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
Ulice: ............................................................................................................................................................................ Č. p./č. o.: .............................. PSČ: ................................... 

 
Město: .................................................................................................................................................. Kraj: .................................................................................................................................... 

 
Telefonní kontakt: ...................................................................................................................... 

 

Závazně objednávám: počet balení květin: .............................................. počet pokladních vaků: .................................... 

                                        (po 50 ks) 

 
Preferuji velikost triček pro dobrovolníky*: XXL: ............ ks XL: ............ ks L: ............ ks M: ............  ks S: ............   ks 
* Celkový počet triček = 2 ks ke každému objednanému pokladnímu vaku. Informace o preferované velikosti triček je nezávazná, trička 

budou dodána dle možností organizátora! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Český den proti rakovině 
23. květinový den – 15. 5. 2019 

 

 

   Účel sbírky: Nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora onkologické 

    výchovy, výzkumu a vybavenosti onkologických center. 

 

Tematické zaměření sbírky: Nádorová onemocnění plic 

 
Pořadatel sbírky: Liga proti rakovině Praha, Na Truhlářce 100/60, Praha 8, 180 81. 

 
Partner sbírky: Pionýr, Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 1,  

 tel.: 777 248 720, e-mail: chcemepomahat@pionyr.cz. 

 
 
 

 

Chceme 
pomáhat 
chcemepomahat.pionyr.cz 

mailto:chcemepomahat@pionyr.cz


Města, kde budeme sbírku konat: 1)  
............................................................   

2)  
............................................................

3)
 

1)  Obecní (obvodní) úřad, v jehož územním obvodu (městské části) budeme sbírku konat:   ....................................................................... 
 
1) Jméno a příjmení starosty/zástupce OÚ, titul:  ...................................................................................................................................................................................  
 
1)  Adresa OÚ:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
2) Obecní (obvodní) úřad, v jehož územním obvodu (městské části) budeme sbírku konat: .......................................................................... 

 
2) Jméno a příjmení starosty/zástupce OÚ, titul: .................................................................................................................................................................................... 
 
2)  Adresa OÚ:    ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
3) Obecní (obvodní) úřad, v jehož územním obvodu (městské části) budeme sbírku konat: ......................................................................... 

 
3) Jméno a příjmení starosty/zástupce OÚ, titul: ..................................................................................................................................................................................... 

 
3)  Adresa OÚ:    ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Po skončení sbírky budeme výtěžek předávat na vybraných pobočkách České pošty. Uveďte pobočku, která je pro vás 

nejvýhodnější*: 
 

Česká pošta – město: ............................................................................................................................    ulice: ................................................................................................. 

* seznam poboček naleznete na:  www.pionyr.cz/docs/posty_2019.pdf 

 
Přihlášení účastníci souhlasí s využitím a zpracováním svých osobních údajů v rámci organizace sbírky. Převzetím zásilky 

s materiály pro zajištění sbírky přijímají přihlášení hmotnou odpovědnost za zaslané materiály a provedou jejich řádné vrácení dle 

vratného protokolu a instrukcí, které obdrží v zásilce, a to nejpozději do 14. 6. 2019. 

Důležité upozornění: Podle zákona č. 117/2001 Sb. nelze samostatným prováděním sbírky pověřit fyzickou osobu mladší 15 let. 

Vedoucím doporučujeme získat od rodičů dětí písemný souhlas k účasti na akci ČDPR. 

 

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu Akce ČDPR, Ústředí Pionýra, Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 1. 
 




 





Připomenutí důležitých informací: 

Přihlásit se lze nejpozději do 10. března 2019, a to buď elektronicky – vyplněním přihlášky 
na adrese: www.pionyr.cz – klikněte na kytičku!!!, nebo písemně, odesláním přihlášky na 

Ústředí Pionýra, Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 1, případně odeslat naskenovanou 

přihlášku na adresu: irena@pionyr.cz. 
 

15. května 2019 Český den proti rakovině – prodej imitací žlutého květu měsíčku lékařského. 

Sběrné pokladní vaky (s penízky) odevzdejte na zvolenou pobočku České pošty. Podrobné 

informace ohledně odevzdání vaků na pobočkách České pošty budou součástí zásilky 

s materiálem pro sbírku. 
 

Seznam pošt je zveřejněn na adrese: www.pionyr.cz – klikněte na kytičku!!! 
 

Do 14. června 2019 je třeba zaslat zpět zbylý materiál, protokoly s počty prodaných 

a vrácených kytiček a potvrzení z banky o výši vkladu. 
 

Prosíme o zaslání informace o utržené částce na ústředí (irena@pionyr.cz). 
 

Českého dne proti rakovině se budeme účastnit jako spolek. Dejme jasně na vědomí, kým 

jsme, a využijme jednotících prvků Pionýra. 

.......................... .......................................... 
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