Dotazník pro žadatele o členství ve škole
Wing Chun Kuen 1995/ junioři
1. Jméno a příjmení dítěte………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Trvalé bydliště dítěte ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Kontakty na rodiče/ zák. zástupce (email, telefon)……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Rodné číslo dítěte…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Zkušenost z jiných sportů …………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Jak jste se o nás dozvěděli? ………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Věděl/a jste o nás již dříve? …....................................................................................................................................
8. Co Vás nejvíce zajímá? Sebeobrana, zlepšení fyzické kondice, jiné:………………………………………………………………………
9. Zdravotní stav dítěte ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Řád školy:
 Každý žák je povinen chodit na trénink včas, v předepsaném oblečení a obuvi (bílé tričko, tepláky, sálová obuv), pořídit si a nosit
s sebou na každý trénink cvičební pomůcky (lapu – možno zakoupit u instruktora), pití a kartičku pojištěnce.
 Na trénink musí být žák čistý, s ostříhanými nehty, upravenými vlasy (pokud jsou dlouhé, musí být sepnuty gumičkou), bez
hodinek, náramků, řetízků, náušnic, piercingu a žvýkaček.
 Docházka na výuku je kontrolována, nepřítomnost je nutno omluvit předem (sms, email, telefon). V případě nemoci je po
předchozí domluvě možné si trénink nahradit v jiné skupině. Školné se nevrací.
 Školné je splatné vždy k 10. V aktuálním měsíci, za prodlení se počítá penále 10% z částky školného.
 Pokud Vaše dítě vynechá výuku 6 x bez omluvy, bude to pokládáno za odhlášení se z kurzu a školné propadá ve prospěch školy.
Stejně tak, pokud sami ukončíte kurz před jeho koncem (vyjma závažného zdravotního stavu, doloženého lékařským potvrzením o
dlouhodobé cvičební neschopnosti).
 Členství ve škole je podmíněno zaplacením školného. Poté je dotazník současně i přihláškou. Nedílnou součástí přihlášky je
podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) a absolvování lékařské prohlídky pro účely zjištění zdravotní
způsobilosti k provozování bojového sportu (nutno doložit nejpozději do 30 dnů od 1. tréninku, po této lhůtě lze trénovat až po
doložení lékařského potvrzení).
 Pokud se ukáže během roku, že Vaše dítě je neadaptabilní v kolektivu nebo instruktor ukončí jeho působení v kurzu z jiných
závažných důvodů, storno poplatek činí 50% ze zbývající hodnoty školného. Proti rozhodnutí instruktora není odvolání.
 Za ztracené věci v šatnách škola nenese žádnou zodpovědnost. Nedávejte dětem na trénink cennosti.
 Instruktor přebírá zodpovědnost za dítě pouze po dobu tréninku, před a po skončení má zodpovědnost zákonný zástupce.
 Dítě se může účastnit tréninku jen ve zcela dobrém zdravotním stavu, případné indispozice je třeba hlásit instruktorovi na začátku
tréninku. Stejně tak je třeba okamžitě hlásit všechna zranění a případné škody vzniklé v průběhu tréninku a učinit zápis s podpisem
instruktora a zákonného zástupce. Pokud nebude výše zmíněné dodrženo, nenese škola zodpovědnost.
 Jsem si vědom/a rizika bojového sportu a tuto činnost provozuji na vlastní nebezpečí.
 Doporučujeme žákům připojistit se proti úrazu.
 Odhlásit dítě z kurzu může pouze jeho rodič/ zák. zástupce.

Svým podpisem stvrzujete, že dítě je schopno aktivní práce v kroužku a jste seznámeni s řádem školy, který je pro Vás a
Vaše dítě závazný.
Jméno a příjmení zák. zástupce (hůlkovým písmem)………………………………………………………………………………………………

Datum: …………………………………………………

Podpis …………………………………………………………

