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Závazná přihláška - Kurz plavání pro děti a mládež
Školní rok 2022 / 2023
Cena za pololetí je 3.300 Kč / 17 lekcí
Přesný rozpis termínů dostane každý před kurzem plavání.
Jméno, příjmení: …..………………………………………………………………..…………………
Bydliště: ……………………………………………………….......…….. PSČ: …………………….
Datum narození:………………..……… e-mail: ……………………………………………………
Telefon na některého z rodičů:………………………………………………………………………...
Pokud bude plátcem zaměstnavatel některého z rodičů, prosím o adresu zaměstnavatele: …………..
……..…………………………………………………………………………………………………..
Chci zapsat do kurzu (den a hodina):………………………………………………………………..
Upozornění: Platby poukazů zasílejte, prosím, bankovním převodem na č. účtu:

107-9019330297/0100
variabilní symbol = datum narození např. (020895). Cena kurzu 3.300,-

Do položky ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE.
Dále svým podpisem souhlasím:
Účastník (jeho zákonný zástupce) má právo kdykoli před započetím akce odstoupit od účasti s tím, že si je vědom níže
uvedených podmínek:
1. Při odstoupení z kurzu se peníze nevrací.
2. Při odstoupení od kurzu plavání je účastník povinen uhradit storno poplatku ve výši:
- 20 % z celkové ceny poukazu při zrušení účasti dříve než 35 dnů před započetím akce
- 40 % z celkové ceny poukazu při zrušení mezi 34. a 25. dnem před započetím akce
- 60 % z celkové ceny poukazu při zrušení mezi 24. a 15. dnem před započetím akce
- 100 % z celkové ceny poukazu při zrušení smlouvy v posledních 14 dnech před započetím akce
3. Potvrzuji, že moje dítě účastnící se plaveckého kurzu ani osoba doprovázející dítě ve vodě netrpí žádnou infekční
či jinou chorobou, která by mohla ohrozit zdraví dítěte nebo ostatních účastníků kurzu.
4. Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů platného
od 1.6.2000 a osobních údajů v souladu s pravidly GDPR.
5. Souhlasím s e-mailovým zasíláním novinek a informací o akcích pořádaných Primo loco bambino, z.s.
6. Souhlasím s uveřejněním fotografií mého dítěte pořízených akcí Primo loco bambino, z.s. na sociálních sítích
organizace a webových stránkách organizace.
Další ujednání:
Potvrzujeme správnost uvedených údajů a jsme si vědomi závaznosti přihlášky a daných podmínek. Zároveň se
zavazujeme, že uhradíme případné škody, které by naše dítě způsobilo. A bereme na vědomí, že pro hrubé kázeňské
problémy může být dítě vyloučeno z další účasti na akci.

V …………………………. dne …...….…..
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…………………………………….
Podpis zákonného zástupce

