Přihláška

Rozpis tréninků pro sezónu 2017 / 2018
U vybrané školy můžete zaškrtnout jeden nebo dva termíny, pokud má Vaše dítě zájem navštěvovat trénink dvakrát do týdne.

Škola

Den a Hodina

Den a hodina

Pondělí 15:15 - 16:15

Středa 15:00 - 16:00

ZŠ Rudná - začátečníci

Úterý 15:00 - 16:00

Čtvrtek 15:00 - 16:00

ZŠ Rudná - pokročilí

Úterý 15:00 - 16:00

Čtvrtek 16:00 - 17:00

2. ZŠ Beroun

Pondělí 16:00 - 17:00

Středa 16:00 - 17:00

ZŠ Králův Dvůr

Pondělí 15:00 - 16:00

Pátek 15:00 - 16:00

ZŠ Počaply - začátečníci

Úterý 15:00 - 16:00

Čtvrtek 15:00 - 16:00

ZŠ Počaply - pokročilí

Úterý 16:00 - 17:30

Čtvrtek 16:00 - 17:30

ZŠ Počaply - závodní skupina

Úterý 17:30 - 19:00

Čtvrtek 17:30 - 19:00

Středa začátečníci 18:00 - 19:00

Středa pokročilí 19:00 - 20:00

Pondělí 17:00 - 18:00

Středa 17:00 - 18:00

ZŠ Loděnice

ZŠ Cerhovice
Sportovní hala Kyšice

judovicnezsport.cz

Přihlašuji dítě na:
trénink 1x týdně na první pololetí

1 600 Kč

(celkem čtyři měsíce a půl)

trénink 2x týdně na první pololetí

2 700 Kč

(celkem čtyři měsíce a půl)

trénink 1x týdně na druhé pololetí

1 600 Kč

(celkem čtyři měsíce a půl)

trénink 2x týdně na druhé pololetí

2 700 Kč

(celkem čtyři měsíce a půl)

Měsíční platba za jednou týdně - 350 Kč, 2x týdně - 600 Kč
+ licenční poplatek ČSJu - viz níže
Tréninky probíhají v tělocvičně Vámi zvolené ZŠ. Děti ze skupiny předškoláků, prvňáčků a nováčků, které ZŠ navštěvují, si trenér vyzvedává
v družině.
První ukázková je ZDARMA a je otevřena i pro rodiče. První splátku prosíme uhradit do 11. 10. 2017 v hotovosti přímo trenérovi nebo na
účet č.: 210 034 7991/2010, variabilní symbol: Vaše mobilní telefonní číslo. Do zprávy příjemce uveďte jméno dítěte a název ZŠ.
Trénuje se v teplákách, tričku s dlouhým rukávem nebo v kimonu. Informace o možnostech zakoupení kimona a požadavcích na jeho kvalitu
Vám podají trenéři. Přihlášku, prosím, odevzdejte na první hodině.
ZŠ________________________________________________________________________________________________________________________________
Jméno žáka________________________________________________________________________________________________________________________
Rodné číslo________________________________________________________________________________________________________________________
Mobil. tel. (rodiče)____________________________ E-mail	��������������������������������������������������������������������������������
Adresa bydliště_____________________________________________________________________________________________________________________

Místo pro
fotografii
sportovce

Potvrzuji, že můj syn/dcera nemá od lékaře nařízené žádné pohybové omezení a bude po výuce:
a) odcházet domů sám/sama

b) vyzvedáván/a rodiči

c) odcházet do družiny

Příspěvky se vrací pouze v případě dlohodobé nemoci na základě potvrzení od lékaře. Čl. příspěvky nezahrnují úrazové pojištění.
Uhrazením čl. příspěvků a odevzdáním přihlášky se Vaše dítě stává členem Judo víc než sport, z.s. Podpisem této přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů a se zveřejněním fotografií z tréninků a jiných akcí pořádaných Judo víc než sport, z.s.
Od každého nového člena budeme potřebovat jeho průkazovou fotografii a licenční poplatek ČSJu pro účast na soutěžích. Licenční poplatek
na 1 rok činí 100 Kč pro dítě do 10 let a 300 Kč nad 10 let. V tomto příspěvku už je zahrnuto úrazové pojištění.
Každý člen, který bude po získání minimálně 6./5. Kyu požadovat převod do jiného oddílu, uhradí před převodem administrativní poplatek 2.000,- Kč.
Děkujeme a těšíme se na Vás, trenéři Judo víc než sport.

Podpis rodičů__________________________________________

Informace: Bc. Karel Dvořák, tel: +420 602 251 370

judovicnezsport.cz, karel.dvorak@czechjudo.cz

