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Závazná přihláška na sportovní kurz  
  
Jméno a příjmení: ……………………………..………, třída:……… se zúčastní kurzu: 
 

1. Cyklistického 2. Vodáckého 3. Pěší turistiky 4. Zlínského 5. Nepřihlašuji se. 
                                                                    

Zákonný zástupce: ………………………………..…………..              --------------------------------------- 

                                                                                                         podpis zákonného zástupce 

Podmínky účasti 

Žáci, kteří jsou osvobozeni z TV a chtějí se účastnit nějakého kurzu, musí doložit potvrzení od lékaře o povolené 

účasti. Jestliže je účastník na něco alergický či má nějaký méně závažný zdravotní handicap je zákonný zástupce 

povinen na to předem upozornit v níže uvedeném textu. V případě zatajení jakékoliv skutečnosti o nezpůsobilém 

zdravotním stavu svého dítěte nesou rodiče (zákonní zástupci) žáka plnou zodpovědnost za následky způsobené touto 

skutečností. Jestliže dojde ke změně zdravotního stavu, tak tyto informace uvede zákonný zástupce v pokynech těsně 

před kurzem vedoucímu kurzu. 
 

Alergie (co ji způsobuje, jak se projevuje):………………………………………………..Astma: …………………. 
 

Cukrovka: ..…..  Epilepsie: ………… Handicap: ……………………………………………………….............. 
 

Léky (název, dávkování, účel):………………………………………………………………………………………….. 
 

Jiná sdělení ohledně zdravotního stavu:………………………………………………………………………………. 
 

 

Vymezení zájezdu a rozsah služeb 

Bylo specifikováno v nabídce, kterou obdrželi všichni žáci a bylo zasláno zákonným zástupcům do systému Komens. 
 

Storno podmínky 

V případě neúčasti přihlášeného žáka na sportovním kurzu – platí žák storno poplatky vyplývající z podmínek 

jednotlivých kurzů. 

Vodní turistika (vedoucí kurzu Tomáš Danielis): zajišťuje CK Hambalek s.r.o. www.hambalek.eu 

Jestliže žák ze zdravotních důvodu nebude schopen kurz absolvovat, tak je pro tento případ pojištěn prostřednictvím 

CK Hambálek s.r.o. u UNIQA pojišťovny a.s.  a dostane zpět peníze podle podmínek UNIQA pojišťovny a.s. na 

základě potvrzení lékaře 80 % z ceny zájezdu. 
 

U cyklo a pěší turistiky doporučujeme zaplacení pojištění proti stornu. Postup při pojištění storna: pojištění je 

nutné sjednat v den doplacení kurzu (u většiny pojišťoven). K uzavření pojištění je potřeba doložit závaznou přihlášku 

potvrzenou školou (předáme v den doplatku), vymezení zájezdu a rozsah služeb a doklady o zaplacení. Pojištění storna 

většina pojišťoven nabízí společně s cestovním připojištěním jako společný balíček. V případě neúčasti přihlášeného 

žáka na kurzu bez zaplaceného storno pojištění platí žák storno poplatky vyplývající z podmínek ubytovacího zařízení. 
 

Cyklo turistika (vedoucí kurzu Pavla Fuchsová): bez pojištění storna 

Storno podmínky ubytovacího zařízení: zrušení pobytu 30 a více dnů před termínem pobytu činí storno 50% z ceny 

pobytu, méně než 30 dnů před termínem pobytu činí storno 80%, 3 dny před termínem činí storno 100% z ceny 

pobytu. Částka za dopravu se účtuje celá.  
 

Pěší turistika (vedoucí kurzu Eva Procházková): bez pojištění storna 

Storno podmínky ubytovacího zařízení: zrušení pobytu před odjezdem činí stornovací poplatek 50% z celkové částky, 

v případě odstoupení na začátku pobytu či v průběhu činí storno 100% z ceny pobytu.  
 

Zlínský (vedoucí kurzu Pavel Neradil): storno se bude řešit individuálně 
 

Všichni účastníci jsou povinni se řídit aktuálními covidovými podmínkami stanovenými vládami v Rakousku a Česku. 
 

Zálohu 3000,- Kč (vodácký a cyklo kurz), 1000,- Kč (turistika v Krkonoších), 400,- Kč (kurz ve Zlíně) s přihláškou 

vybírá v hotovosti J. Pelcová (kab. 6200, tel. 577 585 621, pelcova@gymzl.cz). Doplatek proběhne u vedoucích 

jednotlivých kurzů, kteří budou žáky včas informovat. 
 

Termín zaplacení zálohy: 16. - 18. 3. 2022   Termín doplacení kurzu: 9. – 13. 5. 2022 
 

Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky a zaplacením kurzu stvrzuje souhlas s těmito podmínkami.   
 

Děkujeme za spolupráci. 
 

Zlín, dne:……………….      RNDr. Tomáš Danielis 

     Vedoucí předmětové komise TV 

http://www.hambalek.eu/
mailto:pelcova@gymzl.cz

