PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
Akademie bojových umění Junior Ostrava

Příjmení, Jméno: …………………………………………………………….
Datum narození: …………………………………………………………….
Adresa: …………………………………………………................................
……………………………………………………………………………….
Mobil: ……………….………........................................................................
Email: ……………………………………………………………………….
PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný/á prohlašuji, že má účast na výcviku je zcela dobrovolná, jsem si vědom/a
zvýšené fyzické námahy při výcviku a v souvislosti s tímto prohlašuji, že můj zdravotní stav je
zcela v pořádku a nejsou mi známa žádná zdravotní omezení, která by mi výcvik zakazovala či
omezovala.
Dále beru na vědomí, že v případě jakýchkoliv materiálních ztrát během výcviku, nebudu
požadovat po provozovateli žádnou finanční náhradu.
V případě mého úrazu při výcviku jsem si vědom/a, že provozovatel nenese zodpovědnost za
likvidaci bolestného, či léčebných výloh a byl/a jsem poučen/a abych si zprostředkoval/a osobní
pojištění pro případ úrazu při sportovní činnosti.
Jsem si vědom/a, že na výcvik mám přijít řádně oblečen/a (kimonové klubové kalhoty černé
barvy, žluté klubové tričko s krátkým rukávem, pásek dle technického stupně, sportovní obuv
s tenkou, světlou podrážkou – nováčci: tričko s krátkým rukávem, dlouhé teplákové kalhoty,
tenisky s tenkou světlou podrážkou) a vybaven/a dle pokynu instruktora. V případě, že takto
neučiním, jsem si vědom/a, že se nebudu moci aktivně účastnit výcviku. Dále jsem si vědom/a,
že v případě opakovaného, dlouho trvajícího neslušného chování a jednání jak na výcviku, tak
mimo něj (na veřejnosti), můžu být vyloučen/a z výcviku bez náhrady na vrácení kursovného.
Jsem si vědom/á, že ve školním roce se mohu účastnit seminářů a kempů pořádaných
Akademií bojových umění Junior Ostrava. Výpis najdu na www.abujuniorova.cz v sekci
Semináře/Kempy/Závody.
Jsem si vědom/á, že informace o činnosti akademie mohu být informován/á prostřednictvím
emailu, facebooku, web. stránky, případně instagramu.
Cena kurzovného za školní pololetí jednou týdně činí 1100,- Kč (2x týdně činí 1700,- Kč –
do budoucna).
Součásti přihlášky je i potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti žáka o účasti na výcviku.
Tréninky budou probíhat každé úterý od 14:30 do 16:00 hod. (mimo státní svátky a
prázdniny), od 6.2.2018. Výcvik se zahájí při minimálním počtu 15-ti přihlášených žáků.
Kontakt: Bc. Lapka Tomáš, mobil.: 608 826 820, email: abu.junior.ova@gmail.com
TOTO PROHLÁŠENÍ JSEM ČETL/A A PLNĚ S TÍMTO PROHLÁŠEÍM SOUHLASÍM

Datum: ……………….

Podpis: ……………………………..
(u osoby mladší 18-ti let podepíše zákonný zástupce!)

