Přihláška na Zimní hereckou školu 2018
Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo:
Bydliště:
Tel. číslo:

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
účastník:
................................
otec:
................................
matka:
................................

E-maily:

...............................................

Termín:

ZHŠ 1/2018 - ZHŠ 2/2018
(nehodící se škrtněte)

Adresa:

Zbraslavská bouda, Vítkovice v Krkonoších, 512 38 - info o lyžařských terénech
na www.vitkovicevkrk.cz a www.skialdrov.cz

Cena:

Nevratnou zálohu 1600,- Kč uhraďte obratem na účet č. 534600369/0800
a jako VS uveďte RČ účastníka. Doplatek 1950,- je třeba uhradit do 15.12.2017
„Kopii“ kartičky zdravotní pojišťovny - odevzdáte u autobusu

Odjezd:
Příjezd:
Odjezd:
Příjezd:

v
v
v
v

Co s sebou:

Každý s sebou musí mít spací pytel, prostěradlo na gumu a obuv na přezutí. Doporučujeme
vzít nějaká ramínka. Dále oblečení a vše co se může hodit na večerní pořady. Pokud vezete
lyže či snowboard nezapomeňte na helmu. Mail s podrobnými info přijde v prosinci.

pátek
pátek
pátek
pátek

05.
12.
12.
19.

1.2018 v 16.00 Prahy 9 - Černý Most parkoviště Hornbach)
1.2018 v 15.30 Praha 9 - Černý Most parkoviště Hornbach)
1.2018 v 16.00 Prahy 9 - Černý Most parkoviště Hornbach)
1.2018 v 15.30 Praha 9 - Černý Most parkoviště Hornbach)

Řád ZHŠ 2018: Zákaz kouření, užívání alkoholických nápojů a omamných látek
Zákaz opuštění objektu bez vědomí a souhlasu vedoucího či lektora
Zákaz úmyslného poškozování zařízení a vybavení budovy
Zákaz krádeže osobního majetku i majetku ZHŠ
Zákaz porušovaní pravidel slušného chování
Povinnost dodržování osobní hygieny
Povinnost zodpovídat si za veškeré osobní cenné věci
Povinnost dodržovat Denní režim ZHŠ
Povinnost udržování čistoty a pořádku
PROHLÁŠENÍ RODIČŮ / ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE
Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že jsem si přečetl uvedená pravidla a že v případě závažného či opakovaného
porušení souhlasím s tím, že může být účastník ZHŠ vyloučen a v takovém případě zajistím vlastním nákladem odvoz
účastníka do 24 hodin. Rovněž beru na vědomí, že provozovatel ZHŠ v takovém případě nevrací alikvotní část
účastnického poplatku. Beru na vědomí, že 15 dní před nástupem na ZHŠ jsou veškeré prostředky vynaloženy a tudíž
storno poplatek činí 100% ceny. Dále dávám tímto souhlas s tím, aby organizátor ZHŠ jako správce zpracoval v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů zde uvedené osobní údaje. Správce může tyto údaje používat
výhradně v rozsahu nutném pro svoji činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a), že jej mohu
kdykoli odvolat.

Veškeré dotazy zodpoví: Petr Kubálek tel: 739 318 849, info@letnihereckaskola.cz
Datum…………………………………………

……………………………………………
podpis rodiče/zákon. zástupce

