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IČ: 26749769
DIČ: CZ26749769

Závazná přihláška
Kroužek bouldering
Místo kon{ní: Lezeck{ stěna Třin{ctka
Jeremi{šova 2581/2
Stodůlky – Praha 13
recepce: 731 654 474
e-mail: kurzy@tr13.cz, www.stenastodulky.cz
Cena:
Pololetí: .........................
Jméno a příjmení dítěte: ...............................................................................................
Datum narození: .................................. Zdravotní pojišťovna: .................................
Bydliště: ................................................................................................................... .......
Jméno otce: ........................................................
Tel.: ........................................................ e-mail: ...........................................................
Jméno matky: ....................................................
Tel.: ........................................................ e-mail: ...........................................................

Kroužek:

1x týdně

2x týdně

Termín(y): ..............................................................................................................................................................

Jak jste se dozvěděli o kroužku poř{daném na Třin{ctce? ............................................................................

Podpisem beru na vědomí n{vštěvní ř{d kroužku, který je souč{stí přihl{šky.
Datum: ..........................................

Podpis rodiče (z{konného z{stupce): ..................................................
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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD – KROUŽKY
1.

Výuka v kroužcích lezení a boulderingu je rozdělena na dvě pololetí, tj. z{ří – leden a únor – červen,
stejně jako školní rok. O pr{zdnin{ch a sv{tcích kroužky neprobíhají.

2.

Přihl{šku do kroužku je možné podat osobně nebo e-mailem nejpozději 1 den před termínem první
lekce. Jedině tak na první hodině můžeme zajistit dostatečný počet instruktorů. Kdo se dostaví na první
hodinu bez předchozího pod{ní přihl{šky, nebude mít zajištěnou plnohodnotnou výuku, v horším
případě se nebude moci hodiny zúčastnit.

3.

Platbu za kroužek je možné provést při první n{vštěvě hotově nebo kartou, případně převodem na účet.

4.

Z{pis do kroužku v průběhu pololetí je možný po dohodě, v tomto případě n{s kontaktujte
prostřednictvím e-mailu: kurzy@tr13.cz

5.

Nejpozději poslední týden v lednu každý z účastníků kroužku (nebo rodič) nahl{sí, zda bude kroužek
navštěvovat i ve druhém pololetí a zaplatí kurzovné za druhé pololetí. Pokud dítě ani rodič neozn{mí
z{jem pokračovat v n{vštěv{ch kroužku, ani nezaplatí kurzovné včas, nebude s dítětem v dalších
hodin{ch počít{no. Druhé pololetí začín{ 1. února. Přihl{šku na druhé pololetí vyplňuje pouze nový
účastník kroužku.

6.

Dítě na kroužek potřebuje sportovní oblečení, lezeckou obuv a pro lezení s lanem úvazek. Ostatní
potřebné lezecké vybavení v r{mci kroužku dětem poskytneme. Výběr vhodné obuvi a úvazku lze
konzultovat s instruktorem. Pokud dítě lezeckou obuv a úvazek nem{, může si za zvýhodněnou cenu
předplatit půjčov{ní v naší půjčovně.

7.

Na kroužek je třeba se dostavit s přiměřenou časovou rezervou (15 – 20 minut), aby se děti stihly
převléknout.

8.

Instruktor je opr{vněn z důvodu bezpečnosti vyloučit dítě z probíhající lekce, v krajní variantě
z kroužku, pokud bude neuk{zněné, nezvladatelné, nespolupracující. Kompenzace kurzovného
v případě vyloučení z kroužku je možn{ po dohodě.

9.

Rodiče nemohou zasahovat do průběhu lekcí lezení. Konzultace s instruktory jsou možné po skončení
lekce. V z{jmu zd{rného průběhu lekcí rodiče ž{d{me, aby se nezdržovali v prostoru haly s lezeckými
stěnami, ale využili prostory určené k posezení a občerstvení.

10. Z bezpečnostních důvodů je nezbytně nutné, aby všechny děti ihned po ukončení každé lekce opustily
prostor haly s lezeckými stěnami. Provozovatel stěny a nikdo z instruktorů není zodpovědný za úrazy
vzniklé v důsledku nerespektov{ní tohoto pravidla.

11. Nahrazov{ní jednotlivých absencí není možné. V případě dlouhodobé absence ze zdravotních důvodů je
nutno tuto skutečnost co nejdříve ohl{sit emailem na kurzy@tr13.cz a tato situace bude řešena
individu{lně.
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