
Přihláška na týden irských tanců ve Žluté ponorce 

v termínu 26.6. – 30.6.2017 od 17.00 – 19.00 hod 
Prosíme Vás o poskytnutí základních informací o Vaší osobě.  

Tyto informace jsou striktně důvěrné a budou sloužit pouze pro vnitřní potřebu 

sdružení a nebudou použity k jiným účelů!  

Během akce budou pořízeny fotografie zachycující atmosféru dané akce, které využijeme 

k propagaci na našich stránkách. 

 

 

 

Prohlášení o vlastní zodpovědnosti: 

         Prohlašuji, že níže uvedené akce se účastním dobrovolně, budu se řídit pokyny instruktorů, 

program podstupuji na vlastní nebezpečí a jsem způsobilá/ý rozhodnout o své případné neúčasti na 

aktivitách, které nemohu z fyzických či jiných důvodů absolvovat.  

Souhlasím se zveřejněním fotografií, audio/video záznamů v souvislosti s prezentací činnosti SVČ Turnov – Žlutá 

ponorka/taneční skupiny Keltský tygr a s jejich zpracováním v rozsahu nutném pro činnost SVČ Turnov/taneční skupiny 

Keltský tygr. 

Prohlášení zákonného zástupce:   (pouze pro rodiče nezletilého účastníka) 

Za příchod a odchod účastníka mladšího 18-ti let k/od budovy Žluté ponorky ručí zákonný zástupce dítěte. 
              Prohlašuji, že souhlasím s účastí svého syna/dcery………………………………………………….................. 

za uvedených podmínek na programu připraveném Žlutou ponorkou Turnov během výše uvedené 

akce. Dále prohlašuji, že jsem porozuměl/a všem informacím vyplněným v přihlášce i v prohlášeních  

a potvrzuji jejich pravdivost.  
Vyplněné a podepsané prohlášení účastníka je podmínkou účasti! Nutné donést vyplněné a podepsané nejpozději v den 

začátku akce. 

Zdravotní dotazník: 

               Pokud trpíte nějakou zdravotní, pohybovou nebo psychickou potíží, o které by měl být vedoucí 

akce informován, prosím vyplňte ji níže. (Např. akutní alergické potíže,……) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Jsem si vědom/a právních následků, kdyby informace uvedené v přihlášce nebyly pravdivé. 

 Podpis účastníka nebo zákonného zástupce účastníka mladšího 18-ti let………………………………………….. 
               __________________________________________________________________________________________________ 

                Kurzovné: 

                Při platbě do 23.6.2017: dospělí 500 Kč, děti a mládež 250 Kč 

                  Kurzovné se vrací pouze v případě odhlášení se z akce do 18.6.2017 nebo nalezení náhradníka.  

                  Děkujeme za pochopení. 

                V den akce: dospělí 600 Kč, děti a mládež 350 Kč 

 

 

 

      Lektorsky kurz vede: Klára Štefanová a Martin Vít 

 Organizace (přihlášky, platby): Klára Štefanová, e-mail: k.stefanova@email.cz, tel.: 739 550 454 

Jméno a příjmení účastníka:                                                              Rodné číslo: 

Bydliště:                               Zdravotní pojišťovna: 

Telefon:                                                                                                E-mail: 

Příjmení a telefon na zákonné zástupce v době akce pro účastníka mladšího 18-ti let věku: 

             

Datum přijetí platby za kurz:………………………………………………..                                                                                                                            

Částka zaplacená za kurz Kč:………………………........................ 

Způsob úhrady: hotově/převodem (při platbě převodem nutno vyžádat variabilní symbol)                                 
Vyplní vedoucí kurzu při přijetí platby za kurz. 


