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PŘIHLÁŠKA     
 

Jóga pro seniory 01 – 06/2022 
 

 

Jméno, příjmení: ……..…………………………………… Titul: …………….…… 

 

Datum narození: …………………………………………………………………... 

 

Bydliště: …………………………………………………………………………... 

 

E-mail: ………………………………………………….    Telefon: …………….. 

(vyplní pouze zájemci o zasílání informací o KC) 

 

 

Termíny setkání v roce 2022: 

 

Termíny: 

Leden: 10., 17., 24., 31., 

Únor: 7., 14., 28., 

Březen: 7., 14., 21., 28.,  

Duben: 4., 11., 25., 

Květen: 2., 9., 16., 23., 30., 

Červen: 6., 

 

vždy v pondělí od 17:30 do 18:30 hod v komunitním centru Klementinka,  

tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav 

 

Přihlášku prosím doručte do Komunitního centra Klementinka, kancelář koordinátorů. 
Přijetí Vám bude potvrzeno po zaplacení poplatku ve výši:  

 
 

   1.150,- Kč / kurz 
 

Způsob úhrady:  

• pouze hotově v Komunitním centru Klementinka 

 

Souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů, jejich zveřejňováním  

na internetu za účelem propagace.  

 

Nesouhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů, jejich zveřejňováním  

na internetu za účelem propagace. 
 

 

 

Svým podpisem stvrzuji, že své osobní údaje poskytuji dobrovolně a s vlastním vědomím. 
 

 

 

V …………………………………… dne ………………. 
 

Podpis ………………………………………. 
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Prohlášení účastníka kurzu 
 

Prohlašuji, že nejsem osoba spojená s rasovou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou 

sociální nenávistí a nejsem členem žádné extremistické skupiny.  

 

 

Prohlašuji, že v průběhu tréninků nebudu pod vlivem návykových látek. Návykovou látkou se 

podle § 130 (Návyková látka) zákona č. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku rozumí alkohol, 

omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku 

člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.  

 

 

Souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů se svou osobou během tréninků, jejich 

sdílením ostatním účastníkům tréninků a zveřejňováním na internetu za účelem propagace 

výuky. Vzdávám se jakéhokoliv nároku na honorář za takové záznamy.  

 

 

Souhlasím s právem Instruktora vyloučit účastníka kurzu, který by svým jednáním či 

nedbalostí ohrozil zdraví a majetek ostatních účastníků nebo porušil podmínky v tomto 

prohlášení uvedené, a to bez jakékoli náhrady.  

 

 

Potvrzuji, že jsem tento dokument četl/a, porozuměl/a mu a bez výhrady souhlasím  

s uvedeným. 

 

 

Prohlašuji, že si jsem vědoma svého zdravotního stavu a že se účastním lekcí na vlastní 

odpovědnost a riziko. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za můj zdravotní stav. 

 

 

Intenzitu cvičení na lekci přizpůsobím svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu 

zdravotnímu stavu. Dále budu respektovat veškerá upozornění a doporučení instruktora 

během lekce a budu se jimi řídit. Případné zdravotní omezení (pokud trpím nějakou 

závažnější chorobou, úraz, omezená pohyblivost, těhotenství apod.) jsem povinná(ý) 

konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a dbát jeho doporučení. 

 

Svým podpisem stvrzuji, že své osobní údaje poskytuji dobrovolně a s vlastním vědomím. 

 

 

 

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem): ……………………………………………………… 

 

 

Podpis ……………………………………………………. 

   
 

 


