LETNÍ KEMP 2019
Akademie bojových umění Junior Ostrava

PŘIHLÁŠKA
Příjmení, Jméno:................................................................................
Datum narození: ...............................................................................
Adresa: ..............................................................................................
Mobil: ...............................................................................................
Email: ................................................................................................
PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný/á prohlašuji, že má účast na Jarním kempu 2019 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, že mám mít lékařské potvrzení o
zdravotním stavu.

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cena za kemp 660,- Kč (v ceně není strava a ubytování)

Strava, ubytování:
15.6.2019
oběd:

80,- Kč/osoba .........../..........Kč

16.6.2019
snídaně:

70,- Kč/osoba ........../...........Kč

večere

70,- Kč/osoba .........../..........Kč

svačina:

30,- Kč/osoba ………../ …………Kč

ubytování:

220,- Kč/osoba ........../...........Kč

*6.Tjie - 100,- 5.Tjie - 150,-

4.Tjie - 200,-

3.Tjie - 250,-

2.Tjie – 300,-

* zakroužkujte Tjie a cenu, na kterou žák bude zkoušen.

CELKEM:

.....................Kč

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

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

Podpis předávajícího

Podpis přebírajícího

Žáci, kteří chtějí závodit ve sparingu, předají přihlášky a provedou úhradu do 31.5.2019, ostatní žáci předají přihlášky
a provedou úhradu do 11.6.2019, u jednotlivých instruktorů.
Podpisem viz. víše* 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!!!
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*CHCI / NECHCI se účastnit soutěže v Combat fighters, dle pravidel uvedených na www.abujuniorova.cz, a
jsem si vědom/á daných pravidel.
Jsem si vědom/á, že se kategorie v Combat fighters otevře při minimálním počtu dvou závodníků (zápasníků).
Jsem si vědom/á že mám mít a budu mít vlastní chrániče zubů, zbývající vybavení zajistí pořadatel.
Jsem si vědom/á, že mám mít platnou ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKU, umožňující se účastnit závodů v Combat
fighters.
Jsem si vědom/á, že nebudou-li splněny tyto podmínky, žákovi nebude umožněno se účastnit na Letním
kempu 2019 závodů v Combat fighters.
Jsem si vědom/á, že pořadatel upřesní zařazení závodníků do kategorií na místě Letního kempu 2019.

………………………………………………………………………………….
Podpis
(u žáků mladších 18-ti let podepíše zákonný zástupce)

* V případě, že se žák/yně chce účastnit soutěže v Combat fighters, zakroužkuje CHCI, a bude mít řádně vyplněnou a
podepsanou přihlášku, u osob mladší 18-ti let podepíše zákonný zástupce.

Věk soutěžícího (zápasníka):

……………………………………………….

Váha soutěžícího (zápasníka):

……………………………………………… kg

Stávající technický stupeň soutěžícího (zápasníka): ………………………………………………

Kategorie:
Benjamínci žáci
Benjamínci žákyně
Mladší žáci
Mladší žákyně
Starší žáci
Starší žákyně
Junioři
Juniorky
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