
 I. 12.07. - 17.07.2020 
II. 19.07. - 24.07.2020 

Krasobruslař/ka: 
jméno: 
příjmení: 
datum narození: 
zdravotní pojišťovna: 
dovedost:   1A 2S 2T 2Lo 2F 2Lz 
    2A 3S 3T 3Lo 3F 3Lz 
( Prosíme o uvedení nejobtížnějšího skoku, který byl skočen v závodě 
čistý a bez pádu) 

Informace o rodiči: 
jméno a příjmení: 
adresa: 
telefonní číslo: 
@mail: 

Cena za 6 dní včetně nákladů na trenéry: 8.600 Kč zahrnuje 
6x skluz 
12x technika skoků, piruety a krokové sq. 
6x off ice 
6x stretching a regenerate s rollery 
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UBYTOVÁNÍ 
Požaduji ubytování na hotelu Buly Areny - www.bulyarena.cz 

cena:    750.00 Kč za noc/osoba se snídaní  ano ne  
  1000.00 Kč za noc/osobu s plnou penzí ano ne 

od:    ……………………………………… 
do:    ……………………………………  
počet nocí:   ……………………………………  

jméno doprovodu: …………………………………… 
od:    ……………………………………… 
do:    ……………………………………  
počet nocí:   ……………………………………  
                                                                               

Celkově: 

Cena za 6 dní včetně nákladů na trenéry:  8.600 Kč   

                                                                

I. 12.07. - 17.07.2020 ……………………………………….. 

II. 19.07. - 24.07.2020   ………………………………………. 

Ubytování a strava: ……………………………………….   

Součet:    ………………………………………..   
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Pojištění  

Vezměte prosím na vědomí, že každý krasobruslař musí být na celé 
období kempu pojištěn! 
Cena za kemp nezahrnuje úrazové pojištění ani jiný druh pojištění.  
Jako organizátoři neneseme zodpovědnost za zdravotní stav 
sportovce! 

V případě alergií, či jiné zdravotní omezení o kterém nás chcete 
informovat:……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

Zodpovědnost 

Jako organizátoři nepřebíráme zodpovědnost za chování ani zdravotní 
stav sportovce mimo výukové hodiny kempu. Žádáme rodiče, aby 
doprovázeli děti po celou dobu trvání kempu (v případě domluvy 
možný i 1 dospělý na více dětí). Pokud dojde k úrazu nebo sportovec 
náhle onemocní, bude organizátory ošetřen na zimním stadionu, popř. 
převezen k  ošetření do nejbližšího zdravotnického zařízení. Rodiče 
zároveň podepíší prohlášení o výborném aktuálním zdravotním stavu 
dítěte a vyrozumí organizátory o případných potravinových a jiných 
alergiích. 

Videonahrávky 

Pořizování videonahrávek na ledově ploše v průběhu výuky je striktně 
zakázáno! 
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Stornopoplatky 

Pokud chcete stornovat Vaši rezervaci, udělejte to prosím  písemnou 
formou na emailovou adresu organizátora. Dopis musí být podepsán 
osobou, která přihlášku podala. Storno poplatky jsou následující: 

 
- 20 dní před zahájením kempu 50 % z celkové ceny  
- 10 dní před zahájením kempu 80% z celkové ceny 

Vyjádření souhlasu 

Porozuměl(a) jsem podmínkám účasti na kempu a akceptuji je a stvrzuji svým 
podpisem.  

Datum a místo: ……………………………………………. 

Podpis:  ……………………………………………. 
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