Karate klub Brno
Závazná přihláška na letní soustředění karate léto 2018
15. 7. až 28. 7. 2018
pokud jen na část, tak od:__________ do:__________
možnost jen částečného pobytu je pro osoby starší 18ti let a pracující
nástup je vždy mezi 13:00 – 16:00 pokud není dohodnuto jinak

Jméno, příjmení: ……………………………………………………datum narození:…………………………………
Adresa bydliště:…………………………………………………………………………………………………………………
Jméno, příjmení jednoho z rodičů:………………………………………………………………………
Telefony rodičů:…………………………………………

……………………………………………………

Na soustředění proběhnou zkoušky na stupně technické vyspělosti do 2.kyu JKA.

Zkouška na STV (24.7.2018): ANO / NE na …………..Kyu (platí se zvlášť)
Účastník
A ) UMÍ plavat
B) NEUMÍ plavat
(zakroužkujte)

Alergie jídlo:………………………………………………………………………………………………
UPOZORNĚNÍ :
Nezapomeňte dát dítěti zdravotní průkaz (očkovací), průkaz pojištěnce, průkaz karate s platnou lékařskou
prohlídkou a prohlášení (viz níže). Toto vše odevzdáte zdravotníkovi před nástupem vašeho dítěte do
autobusu těsně před odjezdem. Dále upozorňujeme, že děti nejsou při pobytu na soustředění pojištěné,
doporučujeme proto dát dítě pojistit individuelně. Platí zde jen pojištění za platbu členské známky JKA ČR a
to je platné pouze při tréninku. Dovolujeme si vás také upozornit, že pokud své dítě odhlásíte z pobytu na
soustředění kdykoli před odjezdem, bude vám účtován storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny poukazu.
Je však možné zajistit si za své dítě náhradníka.
Každý účastník soustředění podléhá řádu soustředění a podrobí se všem pokynům vedení soustředění.
Nedodržení řádu soustředění může vést až k vyloučení ze soustředění bez finančního nároku na vrácení
nevyužitých služeb. Rodiče se zavazují uhradit případné škody způsobené svými dětmi.
Pokud dítě na soustředění onemocní, jsou jeho rodiče povinni zajistit jeho okamžitý odvoz domů.

Přihlášku odevzdejte co nejdříve (do 20.6.2018)

V Brně dne…………………………………………………Podpis ……………………………………………..
Velikost trička na soustředění: (jedno tričko je v ceně, další za 250,- Kč za kus)
velikost
XXS XS
S
M
L
XL XXL XXXL
šířka
36
46
49
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56
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62
65
délka
46
59
68
71
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77
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83
Počet kusů

