Bouldering SKC Ondřejov
Přihláška na školní rok 2022/2023 I. pololetí (5. září 2022 – 23. ledna 2023)
Pondělí 16:00 – 17:00 a 17:00 – 18:00 SKC Ondřejov
Jméno
Příjmení
Adresa
Datum narození
Dítě bude chodit 16:00 – 17:00
Dítě bude chodit 17:00 – 18:00
Matka (jméno a příjmení)

nehodící se škrtněte
nehodící se škrtněte

email
Otec (jméno a příjmení)
mobil
email
Dítě bude - nebude docházet samo
nehodící se škrtněte
Dítě bude - nebude odcházet samo domů nehodící se škrtněte
Datum:
Podpis zákonného zástupce:

Cena 1 500,- Kč za I. pololetí (5. září 2022 – 23. ledna 2023) za jedno dítě. Protože chápu, že je finančně
náročné platit kroužek více dětem v rodině, má každé další dítě slevu 100,- Kč. To znamená, že druhé dítě
platí 1 400,- Kč, třetí dítě už jen 1 300,- Kč, atd., pokud by tato situace nastala.
Kurzovné prosím uhraďte na č. úč.: 1388312012/3030 nejpozději do začátku kroužku 5. září 2022.
V případě, že potřebujete fakturu pro zaměstnavatele, kontaktujte, prosím přímo vedení SKC a uveďte to
do přihlášky!!!
Variabilní symbol nebo do poznámky = jméno dítěte
Součástí kurzovného není úrazové pojištění!!!
Osobní data jsou povinnou součástí matriky a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn a doplnění.
Prohlášení zákonných zástupců: Dohlédneme, aby naše dítě docházelo do sportovního kurzu pravidelně, v
případě nepřítomnosti dítě omluvíme e-mailem lektorovi. Bereme na vědomí, že při přerušení docházky do
sportovního kurzu z vlastního rozhodnutí se kurzovné nevrací. Kurzovné lze vrátit pouze v případě
závažného onemocnění delšího než dva měsíce a to vždy jen v 30% výši z celkové částky oproti lékařské
zprávě. Nevrací se však v případě rozhodnutí vlády ČR o nouzovém stavu. Prohlašujeme, že jsme své dítě
poučili o bezpečném chování v době docházky do kurzu, o bezpečnosti při příchodu i odchodu domů.
Bereme na vědomí odpovědnost za škody úmyslně způsobené dítětem v době konání sportovního kurzu. V
případě opakovaných kázeňských přestupků, o nichž budeme případně informováni, budeme akceptovat
vyřazení dítěte z kurzu, a to bez nároku na vrácení kurzovného. Tréninkové kurzy mohou probíhat i venku,
po předchozí domluvě s rodiči. A to hlavně v případě náhradních termínů neuskutečněných a řádně
omluvených hodin kurzu ze strany lektora.
Vyplněnou přihlášku zašlete na email níže nebo předejte na první hodině kurzu.
Kontakt: tom.ondrus@hotmail.com Mobil: 607 414 090, jsem na WhatsApp

