
 

Přihláška na 

LYŽAŘSKÝ KURZ – „Jarňáky 2022“ 
                      příměstský -  5500,- Kč         ,     Termín – 14/03/2022 – 18/03/2022  

  / sleva 300,- Kč pro děti, které s námi již jezdily a  sleva 200,- Kč na druhého i dalšího sourozence /. 

místo odjezdu/návratu: Karlovy Vary Horní  / nádraží, časy budou upřesněny dle nového jízdního řádu /. 

Jméno a příjmení dítěte:   ………………………………………………………………… 

Datum narození:  ………………………………………………………………… 

Výška/váha/obvod hlavy/stélka  …………………………………………………… 

Adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………………. 

Příjmení a jméno matky: …………………………………………………………………. 

Příjmení a jméno otce: …………………………………………………………………. 

Kontaktní údaje: telefon:  …………………………………………………………………. 

                           Email:         ……………………………………………………………………………. 

 

 Zdravotní pojišťovna ……………………….. (s přihláškou zaslat kopii kartičky ZP) 

Poznámky (jiná oprávněná osoba k převzetí dítěte mimo rodičů, upozornění na případné nemoci, poruchy 

v chování apod.): 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Svým podpisem zákonný zástupce potvrzuje, že se zcela seznámil s podmínkami a pravidly pro účast dítěte 

na lyžařském kurzu.                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                   ……………………………………….. 

 

 



 

Pravidla   

➢ Lyžařský kurz je organizován firmou Röschel Trade Group – RTG s. r. o., která zajišťuje po celou dobu, 

od převzetí dítěte až po jeho předání, jak obsahovou organizaci, tak i bezpečnost, za předpokladu 

dodržování základních pravidel, zejména pak respektování pokynů organizátora ze strany 

zúčastněných. Organizátor neodpovídá a ani nemá žádné pojištění pro případ, že dojde k jakékoliv 

události, kterou by bezprostředně svým jednáním nezavinil. 

➢ Přihláška je nepřenosná a úhrada je prováděna na jméno přihlášeného dítěte.                                        
Úhrada kurzu: záloha 3000,-Kč znamená přihlášení dítěte do kurzu + doplatek, který musí být doplacen 
nejpozději do zahájení kurzu.   

 

Pořadatel si vyhrazuje právo, bez náhrady platby za kurz, nepřevzít dítě za předpokladu, že dítě: 

✓ Jeví prokazatelně známky onemocnění, a to včetně běžných nemocí (rýma, kašel apod.) 
✓ Je v léčení či rekonvalescenci po prodělaném úraze, zejména pak pokud má dlahy, sádry apod. 
✓ Nemá vhodné oblečení pro sport 

O vyřazení, respektive nepřijetí dítěte do kurzu rozhoduje organizátor a jeho rozhodnutí je 
směrodatné. 

➢ Přihlašující musí zajistit, že v době konání kurzu bude pro případ potřeby vždy dostupným na uvedeném 
telefonním čísle nebo předá organizátorovi kontaktní telefonní číslo, na kterém bude oprávněná osoba 
k dispozici po celou dobu, kdy bude dítě svěřeno do kurzu 

➢ V případě, že se dítě nemůže z jakéhokoliv důvodu kurzu zúčastnit, platba za kurz se přihlášenému 
nevrací, a to ani poměrnou částí.  

➢ Vyloučení z kurzu 
V případě, že dítě nebude respektovat opakovaně pokyny organizátora a jím pověřených osob, během 
konání kurzu, může být z tohoto kurzu vyloučeno. Jednalo by se zejména o ty případy, kdy dítě 
nerespektováním pokynů bezprostředně ohrožuje na životě či zdraví sebe nebo další účastníky kurzu. 
Vyloučení dítěte uvedená v tomto odstavci jsou bez finanční náhrady.  
  

Souhlasíte s tím, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny a použity pro vlastní propagaci. 

Podpisem poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu § 4 odst. a) zák. č. 

101/2000 sb., o ochraně osobních údajů. 

Svým podpisem zákonný zástupce potvrzuje, že se zcela seznámil s podmínkami a pravidly pro účast dítěte 

na lyžařském kurzu a bere na vědomí, že pořadatel neručí za odložené věci. 

 

                                                                               

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                podpis 


