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LETNÍ SEMINÁŘ 2022 
Akademie bojových umění Junior Ostrava 

 
PŘIHLÁŠKA 

Příjmení, Jméno:................................................................................  
Datum narození: ...............................................................................  
Adresa: ..............................................................................................  
Mobil: ...............................................................................................  
Email: ................................................................................................  

 
PROHLÁŠENÍ 

Já, níže podepsaný/á prohlašuji, že má účast na Letním semináři 2022 (dále jen semináři) Akademie bojových 
umění Junior Ostrava (dále jen „Akademie“), 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, vybavena/a dle požadavků:                     
viz. propozice.  
Já, níže podepsaný/á čestně prohlašuji, že jsem se seznámil/a a splňuji aktuální MIMOŘÁDNÁ A OCHRANNÁ 
OPATŘENÍ VLÁDY ČR, abych se mohl/a účastnit daného semináře ve vnitřních nebo vnějších prostorách,                
v rámci akce pořádané Akademii 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 750,- Kč (v ceně je svačina a pitný režim), v ceně není zkouška. 
 
...........................................*      ..............................................  
Podpis předávajícího        Podpis přebírajícího  

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

 

Proveďte úhradu za seminář nejpozději do 17.06.2022 u jednotlivých instruktorů. Po závazné domluvě                 
s instruktorem, je možno zaplatit v místě akce.  
 
Podpisem viz. výše* potvrzuji, že jsem si vědom/a, že v době zajištění (nakoupení) stravy, v případě odhlášení 
z účastí na semináři, mi nebude navrácena platba za stravu!!!  
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V případě, že žák nejde na zkoušku/opravu, NETISKNĚTE druhou stranu!!!  
 
Zkoušky/opravy:  
 

Technický stupeň (pás)*    cena* **  

6. Tjie  (bílý)      200,- zkouška/oprava  

5. Tjie  (žlutý)     250,- zkouška/oprava  

4.Tjie   (oranžový)     300,- zkouška/oprava  

3.Tjie   (zelený)     350,- zkouška/oprava  

2.Tjie   (modrý)     400,- zkouška/oprava  

1.Tjie   (hnědý)     450,- zkouška/oprava  

*Podtrhněte technický stupeň  
**zakroužkujte, zda jdete na zkoušku nebo opravu 
(OPRAVNÉ ZKOUŠKY SE ZNOVU NEPLATÍ) 
 


