Přihláška na tréninky 2022/2023
Příjmení, jméno: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trénink:

☐ lyžařský
(▢ začátečník – ▢ mírně pokročilý – ▢ středně pokročilý – ▢ pokročilý)
☐ snowboardový
(▢ začátečník – ▢ mírně pokročilý – ▢ středně pokročilý – ▢ pokročilý)
(zaškrtněte požadovaný trénink a úroveň dovedností lyžaře/snowboardisty)

Termíny:

☐ středa 1645-1800
výuka lyžování (začátečníci až mírně/středně pokročilí)
00
00
☐ středa 18 -20
výuka lyžování (středně pokročilí až pokročilí)
45
00
☐ čtvrtek 16 -18
výuka lyžování (začátečníci až mírně/středně pokročilí)
30 00
☐ sobota 7 -9
pouze trénink závodního týmu pro přihlášené závodníky!
00
00
☐ sobota 19 -21
volné lyžování, výuka snowboardu
(zaškrtněte preferovaný termín)

Jsem si vědom(a) toho, že na trénink/závod nemůže být vysláno dítě, jehož zdravotní stav by mohl být účastí
ohrožen, ani dítě, které by mohlo zdravotně ohrozit ostatní děti.
Důležitá sdělení a upozornění zákonného zástupce (zdravotní problémy a omezení, alergie, léky apod.):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kontakt na zákonné zástupce:
Příjmení, jméno:
Mobil:
E-mail:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Zásady:
1. Každý účastník se tréninků zúčastní na vlastní nebezpečí. Za nezletilé účastníky odpovídá zákonný zástupce.
2. Každý účastník bude na tréninky vhodně oblečen a vybaven (bezpečnostní vázání, měkké vázání
snowboardu, vhodná délka lyží/snowboardu a holí, povinná helma, rukavice, chránič páteře).
3. Každý přihlášený účastník tréninků musí být člen Ski klubu Pelhřimov.
4. Člen Ski klubu Pelhřimov je pojištěn základní pojistkou TJ Spartak Pelhřimov prostřednictvím všeobecné
pojistky České unie sportu.
5. Každý účastník tréninků je povinen dodržovat pokyny instruktorů Ski klubu Pelhřimov a obsluhy vleku. Dítě
nesmí opustit trénink bez vědomí instruktora.
6. Dopravu na tréninky zajišťují zákonní zástupci.
7. Zákonný zástupce předá dítě instruktorovi 10 minut před začátkem tréninku u nástupu na vlek. Zpět si ho
vyzvedne na konci tréninku na stejném místě.
8. Ski klub zodpovídá za metodické vedení tréninku. Za bezpečnost na sjezdovce a na vleku zodpovídá
provozovatel.
9. Za Ski klub Pelhřimov organizačně zajišťuje tréninky Jan Pech, tel. 723 760 802, e-mail jenda76@seznam.cz.
10. Výběrem preferovaného termínu nevzniká automaticky nárok na umístění v tomto termínu. S přihlédnutím
k obsazenosti a úrovni dovedností dětí se může zařazení po dohodě se zákonným zástupcem změnit.

Souhlasím s účastí mého dítěte na lyžařském/snowboardovém tréninku, který pořádá Ski klub Pelhřimov.
V Pelhřimově dne …………………………

Podpis zákonných zástupců dítěte: …………………………………………………………

