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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO LYŽAŘSKÉHO KURZU

v období od 3.2. do 10.2.2018
Jméno a příjmení ...................................................................... rodné číslo .........……..................
Ulice+č.: ........................................................ Město: ....………………................. PSČ …………
Jméno zákonného zástupce

 mobil ......………..…....................

.............…………….....................................

e-mail: .........……….…………..........……..

Spojení v době kurzu ( telefon, případně adresa ) ...........................................................................
U svého dítěte upozorňuji na ..........................................................................................................
Zdatnost dítěte:

nelyžař
lyžař – začátečník
průměrný lyžař
zdatný lyžař

snowboard - chce se naučit
snowboard – pokročilý

Zavazuji se uhradit poplatek 3 890,-Kč za pobyt svého dítěte na lyžařském kurzu konajícím se
v termínu od 3.2. - 10.2. 2018, a to nejpozději do 15. 1. 2018. V případě, že jste zaslali přihlášku,
ale víte že dítě nepojede, oznamte nám prosím tuto skutečnost co nejdříve!
Úhrada bude provedena :
Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte (např. 20011989, tj 20.1.1999)

a) bankovním převodem
b)






číslo účtu: 107-9309080257/0100

v systému Benefit Plus

Nově můžete
platbu za lyžařský
výcvik provést
v systému
zaměstnaneckých
benefitů.

Přihlašuji své dítě na lyžařský výcvik v uvedeném termínu. Souhlasím s podmínkami a cenou.
Souhlasím s uplatněním storno poplatku v případě odhlášení dítěte, a to za těchto podmínek:
odhlášení 35 - 15 dní před odjezdem: 50% z ceny konečné a odhlášení 14-0 dní 100% ceny konečné.
Každý účastník podléhá řádu lyžařského výcviku a podrobí se všem pokynům veden. Nedodržování t řádu
může být potrestáno i vyloučením z lyžařského výcviku bez nároku na vrácení zbylých peněz!
Prohlašuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se zúčastnit lyžařského výcviku. Svým podpisem
stvrzuji, že dítě bylo povinně očkováno v souladu s platným zákonem.
Souhlasím s tím, že občanské sdružení Spolek přátel Bezdružic, zpracuje v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb. O ochraně osobních údajů, údaje vyplněné v tomto dokumentu-přihlášce. Občanské sdružení Spolek přátel
Bezdružic může používat tyto osobní údaje k zabezpečení své činnosti při pořádání lyžařského výcviku a dále v
nutném rozsahu pro svoji činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou do odvolání tohoto souhlasu. Beru na
vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat a Spolek přátel Bezdružic mé údaje do jednoho roku zlikviduje.

……..........................................
podpis rodičů (zákonného zástupce)

