Závazná přihláška na akci
Jarní prázdniny na sněhu – příměstský lyžařský a snowboardový kurz
Doba konání: 25.2. – 1.3.2019
místo konání: Herlíkovice nebo Mladé Buky (bude upřesněno dle sněhových podmínek)

Účastník akce
Příjmení a jméno ……………………………………………………………………………..……
Adresa ………………………………………………………………………………………..………

Datum narození ……………………………………….
PSČ ………….........

Zákonný zástupce:
Příjmení a jméno ………………………………………………………………………...…..……
Adresa ………………………………………………………………………………………..………

Datum narození ……………………………………….
PSČ ………….........

Osoby, kterým může být dítě předáno:
Příjmení a jméno ……………………………………………………………………………..……
Příjmení a jméno ……………………………………………………………………………..……

Datum narození ……………………………………….
Datum narození ……………………………………….

Zdravotní anamnéza účastníka:
alergie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Užívané léky (název, dávkování) ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Další zdravotní potíže…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
.………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Účastník bude jezdit na:
Osvojené dovednosti:
Vlastní vybavení:
Zůčastním se:

a) snowboardu
a) začátečník
a) mám vlastní
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b) lyžích
b) mírně pokročilý c) pokročilý
b) chci půjčit
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Pá

Podpisem této závazné přihlášky souhlasím jako zákonný zástupce účastníka se všeobecnými podmínkami akce, které jsou nedílnou součástí
této přihlášky a se kterými jsem byl před podpisem řádně seznámen.
Všeobecné podmínky zotavovací akce
1.

podepsáním přihlášky se PS Táborník zavazuje ve dnech 25. 2. – 1. 3. 2019 zajistit pro účastníka dopravu a účast na akci Jarní
prázdniny na sněhu – příměstský lyžařský a snowboardový kurz. Zákonný zástupce se zavazuje za toto zaplatit částku 590Kč za každý
den, nejpozději však 11. 2. 2018 na bankovní účet č. 2800668702/2010, VS rodné číslo účastníka. V případě špatných sněhových
podmínek se akce ruší a poplatek se vrací v plné výši.
2. na zotavovací akci je přísný zákaz konzumace omamných a psychotropních látek.
3. zákonný zástupce i účastník souhlasí s fotografováním účastníka v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií, a s jejich použitím při
prezentaci a propagaci činnosti PS Táborník (např. v kronikách, v tisku, na internetu atd.)
4. veškerou elektroniku (notebook, tablet, mp3 přehrávač, mobilní telefony) si účastníci berou na akci na vlastní nebezpečí a za její
případné poškození, ztrátu nebo odcizení nenese PS Táborník žádnou odpovědnost.
5. souhlasím, aby byl účastník v případě potřeby přepravován osobním automobilem.
6. zákonní zástupci nesou plnou zodpovědnost za škody způsobené jejich dětmi úmyslně i jejich nedbalostí během akce na majetku
ostatních účastníků akce a škody vzniklé třetím osobám dle příslušných zákonných ustanovení.
7. změna programu vyhrazena
8. zákonný zástupce je povinnen zajistit řádné seřízení vybavení kvalifikovaným personálem.
9. na akci je účastník povinen používat helmu. Další ochranné pomůcky (chrániče kolen, loktů, páteře, bandáže zápěstí) jsou
doporučovány.
10. Společně s odevzdanou a vyplněnou přihláškou zaplatí zákonný zástupce 50% z celkové částky. Přihlášky je možné odevzat na sobotní
schůzce kroužku Texsteh, na pátečním kroužku lezení nebo po dohodě se Zbyňkem Říhou.
11. Storno poplatek za zrušení přihlášky: od 11. 2. 2019 je 100%, do 31. 1. 2019 je 50% a do 15. 1. 2019 je 25%.
V ………………………………….

Dne ………………………………

podpis zákonného zástupce ………………………………

