Závazná přihláška
Kroužek bouldering
Místo konání:
Lezecká stěna Třináctka
Jeremiášova 2581/2
Stodůlky-Praha 13
Kontakt:
Recepce: 731 654 474
E-mail: kurzy@tr13.cz
Web: www.stenastodulky.cz
Jméno a příjmení dítěte:............................................................................................................................................
Datum narození: .................................................Zdravotní pojišťovna: ..............................................................
Bydliště: . .......................................................................................................................................................................
Jméno a příjmení matky: ..........................................................................................................................................
Telefon:...................................................................E-mail: . ........................................................................................
Jméno a příjmení otce: ..............................................................................................................................................
Telefon:...................................................................E-mail: . ........................................................................................
Termín(y) kroužku (den v týdnu a hodina): ..........................................................................................................
Půjčovné:

Lezečky

Kroužek:

1x týdně

2x týdně

Souhlas:
Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
souhlasím s tím, aby Lezecká stěna Třináctka uchovávala a zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje.
Zároveň souhlasím s poskytnutím materiálů ( fotografie, videa, apod.) pořízených při akcích pořádaných Lezeckou stěnou
Třináctka pro potřeby mediální či jiné propagace a prezentace kroužků a Lezecké stěny Třináctka.
Prohlašuji, že ve své činnosti budu dodržovat Návštěvní řád kroužků Lezecké stěny Třináctka a další platné vnitřní normy
(dostupné na www.stenastodulky.cz a www.jeremi.cz).

Podpisem beru navědomí návštěvní řád kroužku, který je součástí přihlášky.
Datum: ...................................................................Podpis zákonného zástupce:..................................................
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Návštěvní řád - kroužky
1. Výuka v kroužcích lezení a boulderingu je rozdělena na dvě pololetí, tj. září – leden a únor –
červen, stejně jako školní rok. O prázdninách a svátcích kroužky neprobíhají.
2. Přihlášku 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 podání přihlášky, nebude mít zajištěnou plnohodnotnou výuku,
v horším případě se nebude moci hodiny zúčastnit.
3. Každý účastník kroužku musí být zaregistrován v registračním systému JEREMI pod svým
jménem nebo jménem svého zákonného zástupce. Na první hodině kroužku bude každému novému dítěti přiřazena karta na základě přihlášení do rezervačního systému.V případě ztráty, je třeba
kartu nebo čip zakoupit již na vlastní náklady.
4.

Platbu za kroužek je možné provést pouze převodem na účet.

5. Zápis do kroužku v průběhu pololetí je možný po dohodě, v tomto případě nás kontaktujte
prostřednictvím e-mailu: kurzy@tr13.cz
6. Nejpozději v polovině ledna se každý z účastníků kroužku (nebo rodič) nahlásí, zda bude kroužek navštěvovat i ve druhém pololetí a zaplatí kurzovné za druhé pololetí. Pokud dítě ani rodič
neoznámí zájem pokračovat v návštěvách kroužku, ani nezaplatí kurzovné včas, nebude s dítětem
v dalších hodinách počítáno. Druhé pololetí začíná prvním pracovním dnem v únoru. Přihlášku na
druhé pololetí vyplňuje pouze nový účastník kroužku.
7. Dítě na kroužek potřebuje sportovní oblečení, lezeckou obuv a pro lezení s lanem úvazek.
Ostatní potřebné lezecké vybavení v rámci kroužku dětem poskytneme. Výběr vhodné obuvi a
úvazku lze konzultovat s instruktorem. Pokud dítě lezeckou obuv a úvazek nemá, může si za zvýhodněnou cenu předplatit půjčování v naší půjčovně.
8. Na kroužek je třeba se dostavit s přiměřenou časovou rezervou (15–20 minut), aby se děti
stihly převléknout.
9. Instruktor je oprávněn z důvodu bezpečnosti vyloučit dítě z probíhající lekce, v krajní variantě
z kroužku, pokud bude neukázněné, nezvladatelné, nespolupracující. Kompenzace kurzovného v
případě vyloučení z kroužku je možná po dohodě.
10. Rodiče nemohou zasahovat do průběhu lekcí lezení. Konzultace s instruktory jsou možné po
skončení lekce. V zájmu zdárného průběhu lekcí rodiče žádáme, aby se nezdržovali v prostoru haly
s lezeckými stěnami, ale využili prostory určené k posezení a občerstvení.
11. 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 nerespektování tohoto pravidla.
12. Nahrazování jednotlivých absencí není možné. V případě dlouhodobé absence ze zdravotních
důvodů je nutno tuto skutečnost co nejdříve ohlásit emailem na kurzy@tr13.cz a tato situace bude
řešena individuálně.
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