LETNÍ SPORTOVNÍ KURZ PRO DĚTI
(6-13let)
Letní kurz nabízí celodenní pohybové aktivity v malém počtu dětí, tak aby se jim zkušení
trenéři mohli maximálně věnovat. Formou her a zábavy se děti budou hýbat a pořádně si
zacvičí. Jejich záda to po celoročním sezení v lavici a u počítače určitě ocení.
Náplní týdenního kurzu jsou:
- tréninky zaměřené na správné držení těla, zpevnění zádových svalů a zaktivování středu
těla, učení koordinace atd.
- lekce TRX, fitboxu, kruhového tréninku aj.
- sportovní hry (k dispozici vlastní zahrada, při špatném počasí tělocvična)
- procházky a túry do přírody, piknik, in-line bruslení (dle možností)

Termíny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9 – 13.7.2018
16 – 20.7.2018
23 – 27.7.2018
30.7. – 3.8.2018
6 – 10.8.2018
13 – 17.8.2018
20 – 24.8.2018
27 – 31.8.2018

Jednotlivé kurzy budou od pondělí - pátku v čase od 7:30 – 16:00
Minimální počet dětí pro otevření kurzu: 5
Maximální počet dětí: 12
Možnost přihlášení do 30.6.2018
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Cena: 2.000,-/ týden
Záloha pro rezervaci místa je 1.000,- (do 30.6.2018), doplatek při nástupu na daný kurz –
vždy v pondělí (možnost hotově či převodem).
V ceně je zahrnuto: celodenní sportovní aktivity pod dohledem trenéra, stravování (2x
svačina, teplý oběd) a pitný režim
Možnost rezervace pouze na 1 den = 500,-/den (podmínkou je otevření kurzu)

S sebou: 2x sportovní oblečení do tělocvičny i na ven, ručník a hygienické potřeby
(sprchování) obuv do přírody, láhev na pití, pláštěnku, opalovací krém a repelent (to vše
v jednom batohu), a kopii průkazky pojištěnce.
Vyplněnou přihlášku posílejte na info@gymnapajedla.cz. Zálohu 1.000,- Kč uhraďte
převodem na účet: 2700993508/2010, var. symbol - rodné číslo dítěte, do poznámky
JMÉNO DÍTĚTE, či hotově na recepci Gym Napajedla. Doplatek ve výši 1000,- Kč
můžete uhradit nejpozději v den nástupu na daný kurz (vždy v pondělí). Dítě je
zaevidováno jako účastník kurzu po úhradě zálohy a odevzdání řádně vyplněné
přihlášky. V případě neuhrazení doplatku do stanoveného termínu bude přihláška
automaticky zrušena a místo bude uvolněno jinému dítěti. Storno poplatek je 1.000,- (tzn.
100% ze zaplacené částky).
Kapacita kurzu je omezena na 12 dětí, proto neváhejte a přihlaste své děti co
nejdříve!!!
Program se může s ohledem na počasí měnit, aktuální informace obdržíte osobně
každý den ráno. Notebooky, přehrávače a jiná elektronika jsou zakázány, narušují
program kurzu i morálku dětí. Mobilní telefony nedoporučujeme! Nedávejte prosím
dětem cenné věci – šperky, drahé hodinky ani vysoké kapesné. Dle provozního
řádu fitness centra Gym Napajedla neručíme za jejich případnou ztrátu.
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Termín kurzu:…………………………………………………..

Po vyplnění odevzdejte na recepci Gym Napajedla nebo zašlete na výše uvedenou
e-mailovou adresu.

Tuto část vyplní zákonný zástupce:*1)
Jméno a
příjmení
dítěte:
Bydliště
dítěte
(ulice):
PLAVEC:

Rodné
číslo:
Město:
ANO/NE

Jméno a
příjmení
zák.
zástupce:

PSČ:

zákon.
zástupce:

e-mail:
Způsob
platby:

Hotově

1) Zákon č.561/2004 Sb., §28 písmeno b, odst.3 a 4

Záloha pro rezervaci místa je 1.000,- (splatná do 30.6.2018). Doplatek je možný v den
nástupu na daný kurz (hotově či převodem), nebo lze celou částku zaplatit najednou (do
30.6.2018).
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U svého dítěte upozorňuji na:
(alergie, užívání léků, zdravotní či jiné problémy)
Souhlasím se všemi podmínkami, cenou akce a s tím, že Gym Napajedla s.r.o. bude
pořizovat v průběhu kurzu fotografie a obrazové záznamy, dokumentující činnost
a pořízené snímky zveřejňovat jako ukázku z činnosti ke své propagaci. Osobní údaje o
dítěti budou využity pouze k účelům organizace daného kurzu a nikde nebudou
uveřejněny. Dítě se může účastnit výletů a všech konaných sportovních akcí. Přihlašuji
závazně výše uvedené dítě na letní sportovní kurz pro děti.
Proviní-li se dítě hrubě proti řádu fitness centra Gym Napajedla s.r.o., budou rodiče
požádání, aby si ho neprodleně vyzvedli. Vznikne-li škoda na zařízení zapříčiněná
dítětem (poškození cvičebního nářadí apod.), bude náhrada požadovaná na rodičích.

V ………………..

dne ………………..

…………………………………………………
podpis zákonného zástupce (čitelně)
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LIST ÚČASTNÍKA
(odevzdejte až v den nástupu na kurz)

Termín: ………………………………..…………..

Jméno a
příjmení dítěte:

Datum
narození:

Prohlášení rodičů
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního
onemocnění (průjem, chřipka, teplota apod.), nemá nařízené karanténní opatření
a nepotřebuje speciální režim ani zvýšený zdravotnický dozor. Není mi též známo, že by
v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly
přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se akce ve výše uvedeném termínu. Jsem
si vědom právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo
pravdivé.
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Telefonní a písemné spojení na rodiče nebo jejich zákonné zástupce po
dobu pobytu dítěte na kurzu:
Příjmení:



Příjmení:



U svého dítěte
upozorňuji na:
(komplikace,
zdravotní problémy,
alergie)
Léky, které dítě musí
užívat + dávkování:
Odchod dítěte
po skončení tábora

samostatně
.
v doprovodu (uveďte jméno):
.

V …………………..

dne …………………….

…………………………………………………
podpis zákonného zástupce (čitelně)
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