
PARKOUR A FREERUN 8+

PONDELOK A STREDA 14:00 - 15:00

PRIHLÁŠKA

Prevádzkovateľ: Streetfit s.r.o, Štefánikova 98/69, 05801 Poprad
Zodpovedný kontakt: Mgr. Tomáš Maník, mobil: +421 907 909 720, e-mail: info@tomasmanik.com

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Upozornenia a prehlásenia, s ktorými súhlasíte, ak svoje dieťa prihlasujete do krúžku: 

PARKOUR A FREERUN 8+
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Číslo účtu:   SK71 0900 0000 0050 7663 8740
Do poznámky pre prijímateľa nezabudnite zadať meno a priezvisko dieťaťa!

Suma: 96 € (24 tréningov)
Termín: 25.03.2019 do 26.06.2019

TEXT: 
· Čitateľne vypísanú a podpísanú prihlášku zasielam na email info@tomasmanik.com. Originálnu prihlášku doručím 

najneskôr v deň prvého tréningu do rúk hlavného trénera. Do kurzu bude moje dieťa zaradené iba na základe 
čitateľne vypísanej a podpísanej PRIHLÁŠKY (aspoň foto emailom) a ÚHRADY. V čase víkendu, alebo ak mám inú 
banku ako SLSP, zašlem aj potvrdenie o úhrade, s cieľom predísť nedorozumeniu kvôli oneskoreným bankovým 
prevodom.

· Pred zahájením tréningového procesu chápem potrebu navštíviť lekára a  požiadať ho o  preventívne vyšetrenie 
a určenie aktuálneho zdravotného stavu dieťaťa. Ak tak neurobím, telesné aktivity môjho dieťaťa vykonávam na vlastnú 
zodpovednosť a plne zodpovedám za  jeho prípadné zdravotné poškodenia.

· Cenné veci, mobily a iné nenosím so sebou do telocvične, nenechávam ich v priestoroch šatne, ani ich nedávam na 
starosť dieťaťu. V každom prípade preberám za svoje veci a veci svojho dieťaťa hmotnú zodpovednosť.

· Rozumiem že bezpečnosť na tréningu je podmienená aj správaním môjho dieťaťa a jeho schopnosťou počúvať 
pokyny trénera alebo inej zodpovednej osoby. Tréner záujmovej skupiny je hmotne i právne zodpovedný za ním 
vedený telovýchovný proces v otázkach kvality, bezpečnosti, ochrany zdravia a protiúrazovej zábrany. Preto sa 
pokúšam inštruovať svoje dieťa tak, aby dodržiavalo všetky pokyny trénera a ostaných zodpovedných osôb. V 
prípade neposlúchnutia a viacnásobnom napomínaní, prípadne ohrozovaní iných detí na tréningu, má právo 
tréner požiadať dieta o opustenie telocvične.

Meno a priezvisko rodiča:

Email rodiča:

Mobil rodiča:

Podpis rodiča:

Meno a priezvisko dieťaťa:

Dátum narodenia dieťaťa:

Vaše osobné údaje a informácie podliehajú utajeniu podľa zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z., 
slúžia k registrácií a evidencií a nebudú inak použité bez Vášho vedomia.

Svojím podpisom udeľujem dodávateľovi ako prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním podobizne môjho dieťaťa na účel: 
• zverejnenia fotografii a videa na webovej stránke dodávateľa www.tomasmanik.com s cieľom prezentovania produktov dodávateľa verejnosti.
• zverejnenia fotografii a videa na sociálnej sieti Facebook a Instagram s cieľom prezentovania produktov dodávateľa verejnosti.
• zverejnenie videa na webovej stránke www.youtube.com s cieľom prezentovania produktov dodávateľa verejnosti.
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