PŘIHLÁŠKA NA JUNIOR GOLF 2018
Golfový klub Hluboká nad Vltavou
Náměstí ČSLA 26, 373 41 Hluboká nad Vltavou
www.golfhluboka.cz

telefon: +420 776 826 376
e-mail: recepce@golfhluboka.cz

Dítě:
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Začátečník / pokročilý

Rodiče / zákonní zástupci:
Jméno:

Příjmení:

HCP:

Adresa: (ulice, číslo popisné, obec, PSČ)
Mobilní telefon:

E-mail:

Poznámky: (zdravotní stav dítěte, omezení, alergie, zdravotní pojišťovna)
Zaškrtněte vybraný kurz:
skupina A - začátečník
skupina A - pokročilý
skupina B - začátečník
skupina B - pokročilý

Pondělí

□
□
□
□

Úterý

Středa

1530-1700

1530-1700

1700 - 1830

1700 - 1830

Čtvrtek

1700 - 1830

1530-1700

1530-1700

1700 - 1830

Platby za juniorský golf zasílejte na č. ú.: 30650004/2700, do zprávy pro příjemce uveďte jméno
Vašeho dítěte. Úhrada je možná také na recepci hotově / platební kartou. Cena kurzu je 4 900 Kč.
Termín pro úhradu je 30. 4. 2018. Termín v případě měsíčních splátek (7x 750 Kč) - vždy k 20. dni
kalendářního měsíce - první splátka k 20. 4. 2018, poslední splátka k 20. 10. 2018.
Vážení rodiče, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali přihlášením Vašeho dítěte do
Junior Golfu v Hluboké nad Vltavou.
 Pokud má Vaše dítě jakékoliv zdravotní či psychické omezení, neprodleně nás o tom informujte;
 před zahájením a po skončení junior golfu za své děti zodpovídají rodiče;
 všichni účastníci junior golfu budou mít vhodné sportovní oblečení, sportovní obuv a láhev s pitím;
 všichni účastníci junior golfu jsou povinni dodržovat pokynů trenéra a dodržovat bezpečnost a
ochranu zdraví po celou dobu probíhání tréninku;
 nedoporučujeme nosit na tréninky cenné věci a větší obnos peněz, za tyto věci nepřebíráme
zodpovědnost;
 rodiče svým podpisem dávají souhlas s fotografováním účastníků junior golfu a případným
vyvěšením fotografií na nástěnkách a webových stránkách za účelem prezentace;
 rodiče svým podpisem potvrzují správnost uvedených údajů na přihlášce a dávají tímto souhlas,
aby v ní uvedené údaje byly zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů.
Datum:
Podpis rodičů / zákonných zástupců:

