Seminář 6.11.2021
Akademie bojových umění Junior Ostrava

PŘIHLÁŠKA
Příjmení, Jméno: ..........................................................................................
Datum narození: ..........................................................................................
Adresa: .........................................................................................................
Mobil: ...................................... Email: .........................................................
PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný/á prohlašuji, že má účast na semináři (dále jen semináři) Akademie bojových umění
Junior Ostrava, je zcela dobrovolná, jsem si vědom/a zvýšené fyzické námahy při účasti na semináři
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 semináři zakazovala či omezovala.
Dále beru na vědomí, že v případě jakýchkoliv materiálních ztrát během semináře, nebudu požadovat po
provozovateli a pořadateli žádnou finanční náhradu.
V případě mého úrazu při účasti na semináři jsem si vědom/a, že provozovatel a pořadatel 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.
Jsem si vědom, že na semináři se mám dostavit včas a řádně ustrojen/a, dle požadavků: kimonové
kalhoty, klubové tričko, pásek dle technického stupně a mít se sebou požadovanou výbavu (lapu, boxerky
apod.)
Já, níže podepsaný/á čestně prohlašuji , že jsem se seznámil/a a splňuji MIMOŘÁDNÁ A OCHRANNÁ
OPATŘENÍ VLÁDY ČR ze dne 24.5.2021 i ve znění pozdějších mimořádných a ochranných opatření, abych se
mohl/a účastnit daného semináře ve vnitřních nebo vnějších prostorách, v rámci Akademie bojových umění
Junior Ostrava z.s.
Prohlašuji, že se účastním semináře v rámci Akademie v souladu s výše uvedeným opatřením a v den
semináře se cítím zcela zdráv/a.
Jsem si vědom/á, že v případě malé účasti na semináři, do 10-ti osob, si pořadatel akce, vyhrazuje zrušit
seminář na místě akce, před jeho zahájením.

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

Podpis:: ........................................
(u osoby mladších18-ti let podepíše zákonný zástupce)

___________________________________________________________________________
Cena semináře 400,- Kč
.........................................
Podpis předávajícího

..............................................
Podpis přebírajícího

Proveďte úhradu za účast semináře do 2.11.2021, po domluvě s instruktorem v místě semináře.
------------------------------------------------------------------------------Seminář se koná na adrese: Tréninkové centrum Jindřicha Kaděry, Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 O. - Hrabůvka
Zaměření:

nácvik a příprava na jednotlivé technické stupně (pásky) dle Zkušebního řádu; účelová pohybová a
fyzická průprava; nácvik sparingu, skládání soupeře; zkoušky/opravy na technické stupně, dle
nahlášení do 2.11.2021

Příchod: ve 12:30 do 12:50 hod.; Zahájení: ve 13:00 hod.; Ukončení: v 18:00 hod.
Sebou: Věci na cvičení (oddílové tričko a kimonové kalhoty, pásek dle tech. stupně, lapy), přezůvky - pantofle +
ponožky na pohybovou průpravu (cvičí se na boso na tatami), pití, malou svačinku >>> pořadatel zajistí pitný režim,
plus něco na zub ;)
Instruktor: Bc. Tomáš Lapka

