Variabilní číslo : rodné číslo dítěte, zpráva pro příjemce: jméno dítěte.

Přihláška do jezdecké školy

Členský příspěvek po zahájení kurzu není možné vracet. V případě nemoci či
dovolené je nutné omluvit nepřítomnost nejpozději do 9:00 hod v den kdy má lekce
proběhnout na tel.čísle : +420 725 453 690 jinak lekce propadá bez nároku na
náhradu. Za nevyužité lekce, pokud je to provozně možné, budou poskytnuty
náhrady, pokud bude absence dostatečně včas omluvena. Případné náhrady je
nutno využít v období zaplaceného kurzu a v rámci a v rámci kurzi máte márok
pouze na 3 náhradní hodiny. Členský příspěvek je cena za 3měsíční kurz a je
zvýhodněno proti platbě jednotlivých lekcí a zahrnuje 1 lekci zdarma. Členský
příspěvek se vztahuje k období, ve kterém kurz probíhá a jednotlivé lekce není
možné převádět do dalších kurzů. Proto je vhodné využívat náhrady včas. Ke konci
kurzu nemusí být dostatek volných míst.

Dvůr Hoffmeister z.s.
Kurz: Březen - Květen 2018
Jméno a příjmení:
Datum narození a RČ:
Adresa trvalého bydliště:

Členství je možné zrušit vzájemnou dohodou měsíc před koncem zaplaceného
kurzu.

Telefon:

Cena 3 měsíčního kurzu:
o 7800,- Kč …………1 lekce 1 x týdně (13 lekcí)

Zákonný zástupce:

o 15600,- Kč………….1 lekce 2 x týdně (26 lekcí)
Telefon a e-mail zákonného zástupce:

o 3900,- Kč……………1/2 lekce 1 x týdně (13 lekcí)
o 7800,- Kč……………1/2 lekce 2 x týdně (26 lekcí)

Souhlasím s tím, aby moje dcera/syn navštěvoval/a jezdeckou školu Dvůr
Hoffmeister z.s. Dále souhlasím s tím, aby zapsaný spolek Dvůr Hoffmeister
z.s. zpracovával a evidoval mé výše uvedené osobní údaje poskytnuté v
souvislosti s členstvím v jezdeckém klubu Dvůr Hoffmeister z.s.

Cena jednotlivých lekcí :
o 700,- Kč …………..1 lekce

Svým podpisem stvrzuji, že jsem si vědom/a všech rizik spojených
s jezdeckým sportem, který mé dítě/já provozuje a beru toto na vlastní
odpovědnost.

o 350,- Kč……………1/2 lekce

Svým podpisem stvrzuji, že mé dítě/já je/jsem zdravotně způsobilá tento
sport provozovat.

V………………………..

dne:……………………….

Podpis: …………………………

Kontakt pro veškerou komunikaci a omluvy z lekcí:
+420 725 453 690

Lída Hučková

Platba členského příspěvku:
Členský příspěvek je placen na 3 měsíce dopředu a splatnost je do 14ti dnů od
podpisu této přihlášky.
převodem na účet č.: 1019278007/2700

Unicredit Bank
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