LETNÍ KEMP 2018
Akademie bojových umění Junior Ostrava

PŘIHLÁŠKA
Příjmení, Jméno:.............................................................................................
Datum narození: ............................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................
Mobil: .............................................................................................................
Email: .............................................................................................................
PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný/á prohlašuji, že má účast na Letním kempu 2018 Akademie bojových umění Junior
Ostrava (dále jen kempu) je zcela dobrovolná, jsem si vědom/a zvýšené fyzické námahy při účasti na kempu
při výcviku/závodech/zkoušek a v souvislosti s tímto prohlašuji, že můj zdravotní stav je zcela v pořádku a
nejsou mi známa žádná zdravotní omezení, která by mi účast na kempu při výcviku/závodech/zkoušek
zakazovala či omezovala.
Dále beru na vědomí, že v případě jakýchkoliv materiálních ztrát během kempu, nebudu požadovat po
provozovateli žádnou finanční náhradu.
V případě mého úrazu při účasti na kempu 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 či
připojištění pro případ úrazu při sportovní činnosti. Dále jsem si vědom/a pravidel soutěže Combat Faighters,
které jsou k dispozici na webových stránkách školy a veškerými podmínkami soutěže.
Na soutěž v Combat Faighters a zkoušky na technické vyspělosti (páskování) budu řádně ustrojen/a
v klubovém tričku školy, kimonových kalhotách, pásek dle technického stupně (netýká se to nováčků).

TOTO PROHLÁŠENÍ JSEM ČETL/A A PLNĚ SOUHLASÍM
Datum: ..............................

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cena za kemp 820,- Kč (v ceně není strava a ubytování) + zkoušky

Strava:
23.6.2018
oběd:
večere:
24.6.2018
snídaně:
ubytování:

požadované zaškrtnout:
90,- Kč/osoba .........../..........Kč
70,- Kč/osoba .........../..........Kč
40,- Kč/osoba ........../...........Kč
190,- Kč/osoba ........../............Kč

CELKEM:

Nováček
8. Tjie
7. Tjie
6. Tjie
5. Tjie
4. Tjie
3. Tjie
2. Tjie

pasování za člena
100,- Kč/osoba
150,- Kč/osoba
200,- Kč/osoba
250,- Kč/osoba
300,- Kč/osoba
350,- Kč/osoba
400,- Kč/osoba

.....................Kč

...........................................*

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

Podpis předávajícího

Podpis přebírajícího

Proveďte úhradu zálohy za kemp 300,-Kc + stravu a ubytování do 08.06.2018 u jednotlivých instruktorů.
Po domluvě s instruktorem, je možno zaplatit v pozdějším termínu!!!
Podpisem viz. výše* potvrzuji, že jsem si vědom/a, že v době zajištění (nakoupení) objednané stravy, v případě
odhlášení z účastí na kempu, mi nebude navrácena platba za stravu.

