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PŘIHLÁŠKA 
 

 
Příjmení, Jméno:................................................................................ 
 
Mobil: ............................................................................................... 
 
Email: ................................................................................................ 

 
PROHLÁŠENÍ 

Já, níže podepsaný/á prohlašuji, že má účast na Mikulášském semináři 2022 Akademie 
bojových umění Junior Ostrava (dále jen semináři) 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.  

Beru na vědomí, že jsem se seznámil/a s propozicemi semináře a souhlasím s obsahem náplně 
semináře, který je na webových stránkách Akademie, ke stažení do dne uvedené akce. 

Dále beru na vědomí, že v případě jakýchkoliv materiálních ztrát během semináře, nebudu 
požadovat po provozovateli žádnou finanční náhradu. 

V případě mého úrazu při účasti na semináři 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. 

Jsem si vědom/a, že na seminář mám přijít včas, řádně oblečen/a (kimonové klubové kalhoty, 
klubové tričko, pásek dle technického stupně, přezůvky mimo tatami) a vybaven/a dle pokynu 
instruktora. V případě, že takto neučiním, jsem si vědom/a, že se nebudu moci aktivně účastnit 
výcviku (výjimku mají nováčci ve věci klubového trička a pásku). 
 

 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cena za seminář 850,- Kč (v ceně je zahrnuta svačina a pitný režim) > nejsme schopni zajistit bezlepkovou    

a bezlaktózovou stravu. Řešte prosím dopředu s instruktorem. 
 
 

 
...........................................*      .............................................. 
Podpis předávajícího        Podpis přebírajícího 
 

 

Úhradu za seminář proveďte do 06.12.2022 u instruktora.  
Podpisem viz. víše* potvrzuji, že jsem si vědom/a, že v době zajištění (nakoupení) objednané stravy,            
v případě odhlášení z účastí na semináři, mi nebude navrácena platba za stravu!!! 


