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Závazná přihláška  

„Kurzy efektivního cvičení“ 
  

Informace o kurzu: každé úterý, 19:15-20:25, velký sál KD Heršpice, začínáme 17.10 2017  

        s sebou sportovní obuv na přezutí, malý ručník, pití, 

                     cena 10 lekcí – 1300,-Kč 

 
Jméno a příjmení: _______________________________________________________ 

 

Datum narození:   _______________________________________________________  

 

Zdravotní pojišťovna:_____________________________________________________________________________    

 

Bydliště: ______________________________ ______________________________ __________________________ 

 

Telefon:________________________________________    

 

E-mail :________________________________________    

 

Zdravotní stav:_________________________________________________________________________________ ____    

 

Potíže, zdravotní omezení _____________________ ________________________________________________________    

                                                                         

1.  Povinnosti Centra Ententyky (dále ZS): 

Poskytnout účastníkovi kurzu kvalitní kurz pod vedením odborného lektora. 

Vytvořit pro kurz vhodné podmínky. 

Zajistit pomůcky a materiál pro účastníky a lektora. 

S poskytnutými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  
 

2. Povinnosti účastníka kurzu: 

Řádně a včas zaplatit příslušný kurz. 

Řádně a včas docházet na příslušnou hodinu, tedy 5 minut před začátkem. 

Dbát organizačních pokynů a řádů ZS a provozu kulturního domu v Heršpicích, dodržovat bezpečnostní předpisy,  

v prostorách nekouřit. 

Dodržovat zásady dobrých mravů, pokyny lektora. 

V nepřítomnosti lektora nebo jiné pověřené osoby nemanipulovat bez jejich svolení s technickými zařízeními (CD a video přehrávači, 

televizí, cvičebními pomůckami, osvětlením apod.) 

Neprodleně uvědomit lektora o předčasném ukončení docházky a o případné změně osobních údajů relevantních pro kurz (zejména 

email, telefonní číslo, trvalé bydliště). 

Účastník kurzu si musí s sebou vzít boty na přezutí, ve kterých následně bude cvičit. Prostory šatny jsou k dispozici k přezutí, avšak 

organizátor kurzu nijak nezodpovídá za ponechané věci v šatně. Věci je možné si vzít s sebou do sálu.  
 

3. Kurzovné a storno podmínky 

a) Účastník kurzu je povinen uhradit kurzovné jednorázově.  

b) Za zameškané vyučovací hodiny se cena kurzu nevrací. Je možné hodiny poskytnout druhé osobě. 
 

4. Ostatní ujednání 

ZS si vyhrazuje právo nezahájit kurz v případě nízkého počtu uchazečů.  

Ze závažných důvodů si ZS vyhrazuje právo zrušit příslušný kurz. V tomto případě ZS neprodleně vrátí kurzovné  v poměrné výši. 
 

Souhlasím s podmínkami uvedenými v tomto řádu a jsem si vědom/a toho, že jejich opakované nedodržování a porušování může mít za 

následek předčasné vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady již uhrazeného kurzovného.  

 

V Heršpicích dne ……………………………   …………………………………………………… 

             podpis 


