
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ZIMNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ BIOS FIT 
10.1.- 12.1. 2020  - Sportovní areál Monínec - Monínec 7, 257 91 Sedlec - Prčice 

Závazně přihlašuji své dítě: 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:……………….……………………………………………………………………………………. 

ADRESA BYDLIŠTĚ:…………………………………………………………………………………………………….. 

RČ: ………………………………DATUM NAROZENÍ:……………………ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA…………. 

PLAVEC / NEPLAVEC                                            LYŽAŘ/NELYŽAŘ 

ZDRAVOTNÍ POTÍŽE DÍTĚTE , ALERGIE A JINÉ:……………………………………….…………………………. 

JINÁ DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ:……………………………………………………………………………………………… 

Přihlašuji závazně své dítě na toto sportovní soustředění, souhlasím s podmínkami a platbou za 
pobyt. Platbu za pobyt uhradím ve stanoveném termínu.V případě zrušení či zkrácení pobytu dítěte 
uhradím pořadateli  oprávněné náklady.  

Není mi známý žádný zdravotní důvod, který by bránil jmenovanému dítěti v absolvování soustředění 
pořádaným BIOS FIT Z.S. bez omezení. Víme o doporučení trenérů nechat dítě jedenkrát za rok vyšetřit 
sportovním nebo dorostovým lékařem. Jsme si vědomi případných následků zamlčení některých zdravotních 
skutečností. 

Lyžování je pouze po předchozím schválení rodičů. Pokud, jako rodič souhlasím s lyžováním dítěte, beru na 
vědomí, že lyžování je sport při kterém se může dítě zranit.  
Nehodící se škrtněte:   ANO mám zájem o lyžařské aktivity /   NE nemám zájem o lyžařské aktivity 

Jsme si vědomi toho, že své dítě na soustředění s aerobikem tam a zpět dopravíme. 

Na zimním soustředění je zakázáno kouřit, pít alkohol, požívat drogy a opouštět bez výslovného povolení 
budovu. Jsme si vědomi toho, že při porušení tohoto zákazu, bude dítě vyloučeno ze soustředění a své dítě 
si odvezeme na vlastní náklady, bez nároku vrácení jakékoliv finanční částky. 

cena za účast na sportovním soustředění činí 1900CZK, platba na účet: 2900891805/2010 - FIO BANKA  
(VS: DD,MM,RR, do zprávy uveďte: záloha/doplatek zimní soustředění + jméno dítěte). 

Prohlašuji, že jsem předem byl/a seznámen/a s organizací, programem a dalšími podmínkami sportovního 
soustředění.  

Zavazuji se předat přihlášku a uhradit zálohu ve výší 900 CZK za sportovní soustředění do 31.12.2019. 
Beru na vědomí a souhlasím, že v případě odhlášení mého dítěte ze sportovního soustředění v období po 
31. 12. 2019, ať už z jakéhokoliv důvodu, mi nebude z důvodu náhrady vynaložených nákladů zaplacená 
záloha za účast na sportovním soustředění ani z části vrácena. 
V případě, že dítě nedokončí sportovní soustředění z jakéhokoliv důvodu, beru na vědomí a souhlasím, že 
uhrazená cena za účast dítěte na sportovním soustředění se nevrací. To se vztahuje i na situace, kdy dítě 
nemohlo dokončit sportovní soustředění ze zdravotních důvodů. 

Souhlasím s případným zdravotním ošetřením během soustředění. S tím, aby mé dítě bylo v případě 
akutních úrazů (zlomenina apod.) či nemocí (zánět slepého střeva, apod.) ošetřeno v nemocničním zařízení.  
V takových případech budou rodiče ihned vyrozuměni. Zároveň mi není znám žádný zdravotní důvod, který 
by bránil dítěti účastnit se zimního sportovního soustředění. 

Souhlasím s použitím pořízeného audio/video materiálu pro propagační účely Bios Fit. 

Zavazuji se nejpozději týden před akcí uhradit doplatek na účet Bios fit nebo v den odjezdu uhradit doplatek 
hotově. V obou případech se jedná o doplatek ve výši 1000 CZK. Dále předat pořadateli akce potvrzení o 
bezinfekčnosti dítěte. 

Zákonný zástupce dítěte:………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon:………………………………….. e-mail:……………………………………………………………………….. 

Podpis……………………………………………………


