
Trimester 2

Meno dieťaťa Priezvisko dieťaťa

Dátum narodenia Rodné číslo

Tel. číslo (ak dieťa má vlastné)

Adresa trvalého bydliska

č.d.

Zdravotné špecifiká, ak má (alergie, astma, problémy pohyb. Ústrojenstva alebo iné)

Meno a priezvisko mamy
Tel. č.
E-mail

Meno a priezvisko otca
Tel. č.
E-mail

6 - 9 roční 6 - 9 roční - PROFI
10 - 14 roční 10 - 14 roční
6 - 9 roční 6 - 9 roční
10 - 14 roční 10 - 14 roční
6 - 9 roční 6 - 9 roční - PROFI
10 - 14 roční 10 - 14 roční
6 - 9 roční 6 - 9 roční
10 - 14 roční 10 - 14 roční
6 - 9 roční 6 - 9 roční
10 - 14 roční 10 - 14 roční

PROFI - tréningy zamerané na účasť detí na lezeckých pretekoch

SUMA SPOLU  

Storno kurzu a poplatok:
Zrušenie kurzu viac ako týždeň pred začatím tréningu - Storno poplatok 20% z ceny kurzu
Zrušenie kurzu menej ako týždeň pred začatím tréningu - Storno poplatok 50% z ceny kurzu
Po začatí kurzu sa kurzovné nevracia.

V _______________________, dňa _____________________ _________________________________

Ulica

Prihlasujem svoje dieťa na krúžok v (zašktnite políčka)

Kantu, s. r. o., Znievska 11, 851 06 Bratislava, IČO: 368 477 47, DIČ: 2022462277          

Prihláška - Lezecký krúžok
21.02. - 01.07.2022

PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

Platba : Uhradiť do 3 dní od prihlásenia na účet: Tatra banka a.s., 2623013421/1100,  IBAN SK47 1100 0000 0026 
2301 3421 . Do správy (poznámky) pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a heslo "Krúžok".

155 €

Svojim podpisom súhlasím so zverejnením fotografií z tréningov/ krúžkov na webovej stránke www.k2zilina.sk, na 
FACEBOOK stránkach a na marketingových materiáloch organizácie.

Náhrady tréningov za vymeškané hodiny nebudú.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny terminu konania krúžku/škôlky.

MestoPSČ

18:00 - 19:15

Lezecké topánky sú povinná výbava. (Požičovňa 2€/ lekciu)

Pondelok

15:30 - 16:45 16:45 - 18:00

12 - 16 roční

Utorok ---

Streda

Počas školských prázdnin a sviatkov krúžky /škôlka sa nekonajú.

Prihlásiť sa môžete telefonicky na č. +421 948 255 307 alebo osobne. Stačí nahlásiť meno, priezvisko dieťaťa a 
termín, v ktorý chcete navštevovať tréningy. Platbu treba vykonať do 3 dní od prihlásenia (inak sa ruší 

rezervácia). Prihlášku neposielajte. Podpísanú prihlášku prineste v deň nástupu na prvú lekciu.

Súhlasím zo spracovaním osobných údajov.

12 - 16 roční

Štvrtok ---

Piatok ---


