PŘIHLÁŠKA NA LYŽAŘSKÝ KURZ „BASIC“ PRO DĚTI Z
ZŠ VRBNO POD PRADĚDEM V TERMÍNU OD 11.3.2019 DO 15.3.2019
Přihlašuji (jméno a příjmení) ..............…….……….....................................věk ......................třída.........................
na kurz lyžování pro děti 1. stupně ZŠ, pořádaný Mgr. Oldřichem Mičanem FUN – Line Pro (www.fun-line.cz),
se sídlem Pod Cvilínem SPC G – 35, Krnov, IČ 02302136, v Karlové Studánce (www.pradedovaarena.cz).
Kontakt na zákonného zástupce, jméno a příjmení……............……………….........................................................
adresa trvalého bydliště (fakturační údaj)……………………....................................................................................
telefon……………………………….….......... emailová adresa…………………………………..............................
□ ano
□ ano □ ne

CENA KURZU:
ZAPŮJČENÍ KOMPLET LYŽE

ZAPŮJČENÍ KOMPLET SNOWBOARD □ ano □ ne
výška dítěte

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

CELKOVÁ CENA

1890 Kč (*) cena s dopravou do Karlové Studánky
400 Kč (přilba, lyže, lyž. boty)
400 Kč (přilba, board, boty)
velikost nohy dítěte ….............................................

…............................ Kč

* Hodící se označte barevným zvýrazněním textu při vyplňovaná v PC nebo zaškrtnutím při ručním vyplňování na papír. Cena kurzu je
součtem objednaných – označených služeb, tuto cenu prosím zde napište. Vyplněnou přihlášku odešlete emailem na kurzy@fun-line.cz.
Potom vyčkejte na potvrzení o účasti a na přijetí faktury. Kurz zaplaťte až po obdržení faktury! DŘÍVE NEPLAŤTE!
Úroveň dovedností - lyže (vyplní pouze ti, kteří se budou chtít učit jen na lyžích, ostatní zájemci o SNB tuto část nevyplňují):
□
□

začátečník
mírně pokročilý

□

pokročilý

- nemá žádné, nebo téměř žádné zkušenosti s lyžováním
- s pomocí instruktora zvládá nástup na vlek a samostatnou jízdu
- za instruktorem sjede v obloucích (např. v pluhu) upravený svah mírného sklonu
- s mírnou dopomocí zvládá nastupování na vlek a samostatnou jízdu na vleku
- samostatně sjede regulovanou jízdou, navazovanými oblouky upravený svah

Úroveň dovedností - snowboarding (vyplní pouze ti, kteří se budou chtít učit jen na snowboardu):
□
□

začátečník
mírně pokročilý

□

pokročilý

- nemá žádné, nebo téměř žádné zkušenosti se snowboardingem
- s pomocí instruktora zvládá nástup na vlek a samostatnou jízdu
- sjede jakoukoliv technikou upravený svah mírného sklonu
- s mírnou dopomocí zvládá nastupování na vlek a samostatnou jízdu na vleku
- samostatně sjede regulovanou jízdou, navazovanými oblouky upravený svah

Souhlas se zpracováním osobních údajů a prohlášení pro organizátora lyžařského kurzu:
Souhlasím s účastí dítěte na kurzu lyžování. Nejsem si vědom(a) žádných zdravotních omezení k absolvování lyžařského kurzu u výše
přihlášeného dítěte, a ani žádných jiných omezení, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bezpečnost během kurzu. Prohlašuji, že
přihlášený účastník kurzu bude respektovat pokyny lyžařských instruktorů. Souhlasím s uveřejněním fotografií popř. videozáznamu z
lyžařského kurzu, na kterých může být zachycen výše uvedený účastník kurzu, a to výhradně pro účely lyžařské školy (web stránky,
propagační materiály apod.). Souhlasím, se Všeobecnými podmínkami pro pořádání lyž. kurzů lyžařskou školou Mgr. Oldřicha Mičana
FUN – Line Pro, IČ: 02302136. V případě, že dítě bude používat vlastní lyžařské vybavení prohlašuji, že je řádně seřízeno.
Souhlasím s převzetím výše uvedeného účastníka kurzu před ZŠ Vrbno pod Pradědem instruktory kurzu (čas převzetí bude upřesněn
před zahájením kurzu) od pedagogických pracovníků ze ZŠ. Děti budou v době předání již připraveny v lyžařském oblečení Po ukončení
výuky v Pradědově Aréně v Karlové Studánce a příjezdu autobusu před ZŠ Vrbno pod Pradědem:
□

Souhlasím se samostatným odchodem dítěte domů od ZŠ Vrbno pod Pradědem - bez doprovodu.

□

Nesouhlasím se samostatným odchodem - dítě si každý den vyzvedne (jméno a příjmení) ..............................................................
před ZŠ Vrbno pod Pradědem po ukončení kurzu (můžete uvést i více jak 1 osobu)

Souhlas ke zpracování, shromažďování a uchovávání osobních údajů: Já, níže podepsaný(á), dávám tímto v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů souhlas ke zpracování,
shromažďování a uchovávání osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejich změn v lyžařské škole Mgr. Oldřicha Mičana - FUN line Pro (dále jen “správce”), IČ: 02302136 a to pro účely spojené se službami poskytovanými správcem, zejména za účelem zajištění
služeb a produktů správce. Tento souhlas dávám v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu do doby odvolání souhlasu.

Přihlášku vyplnil (popis vztahu k nezletilému např. otec, matka, opatrovník apod.)…………......................................................................
Přihláška se stane součástí faktury, kterou vám zašleme do 5 pracovních dnů po přijetí přihlášky. Dříve kurz neplaťte! Zaplacením
faktury souhlasíte s výše uvedenými podmínkami a potvrzujete pravdivost výše uvedených údajů. Vaše dítě je závazně přihlášeno
až po zaplacení ceny kurzy a objednaných služeb. V případě nezaplacení kurzu před jeho zahájením se účastník nemůže kurzu zúčastnit.

