Česká asociace Chen Tai Ji Quan Brno
Pavel Hlavoň, IČO 75358646

Česká asociace Chen Tai Ji Quan Brno
Pavel Hlavoň, IČO 75358646

Přihláška do cvičení na školní rok 2017/18
Jméno a příjmení …………………………………………………
Telefon*
…………………………………………………
E-mail*
…………………………………………………
Tréninků týdně**
1x

Po + Čt

2x
3x
4x

Út

Přihláška do cvičení na školní rok 2017/18
Jméno a příjmení …………………………………………………
Telefon*
…………………………………………………
E-mail*
…………………………………………………
Tréninků týdně**
1x

1x Tuej shou + zbraně
1x Zdravotní cvičení Qi gong

Po + Čt

2x
3x
4x

Út

1x Tuej shou + zbraně
1x Zdravotní cvičení Qigong

* nepovinný údaj

* nepovinný údaj

** počet tréninků týdně, které budete navštěvovat, prosím zakroužkujte

** počet tréninků týdně, které budete navštěvovat, prosím zakroužkujte

Jako účastník cvičení prohlašuji, že navštěvuji tato cvičení
s vědomím plné zodpovědnosti za svůj zdravotní stav
před cvičením, během cvičení i po něm.

Jako účastník cvičení prohlašuji, že navštěvuji tato cvičení
s vědomím plné zodpovědnosti za svůj zdravotní stav
před cvičením, během cvičení i po něm.

Pokud mám určité zdravotní potíže, ve vlastním zájmu o tom budu informovat svého učitele.

Pokud mám určité zdravotní potíže, ve vlastním zájmu o tom budu informovat svého učitele.

Souhlasím s těmito podmínkami účasti na cvičení:

Souhlasím s těmito podmínkami účasti na cvičení:

1. Účastníkem cvičení se stává každá osoba, která vyplní přihlášku, potvrdí ji podpisem
a uhradí kurzovné.

1. Účastníkem cvičení se stává každá osoba, která vyplní přihlášku, potvrdí ji podpisem
a uhradí kurzovné.

2. Významné změny osobního zdravotního stavu nahlásí řádně a včas učiteli.

2. Významné změny osobního zdravotního stavu nahlásí řádně a včas učiteli.

3. Jestliže zaměření kurzu či jednotlivé hodiny neodpovídá zdravotnímu stavu cvičence,

3. Jestliže zaměření kurzu či jednotlivé hodiny neodpovídá zdravotnímu stavu cvičence,

má učitel právo doporučit konzultaci u odborného lékaře a vyžádat si jeho písemné stanovisko,

má učitel právo doporučit konzultaci u odborného lékaře a vyžádat si jeho písemné stanovisko,

případně může odmítnout účast cvičence na kurzu či cvičební hodině.

případně může odmítnout účast cvičence na kurzu či cvičební hodině.

4. Těhotné ženy mohou navštěvovat kurz se souhlasem lékaře.

4. Těhotné ženy mohou navštěvovat kurz se souhlasem lékaře.

5. Cvičení se nemohou zúčastnit osoby pod vlivem alkoholu a drog.

5. Cvičení se nemohou zúčastnit osoby pod vlivem alkoholu a drog.

V Brně dne:

V Brně dne:

Podpis:

Podpis:

