ENGLISH AND POTTERY – LETNÍ KURZY AJ A KERAMIKY 2020
Termíny: 13.7. - 17.7.2020 a 24.8.- 28.8.2020,

případně dle domluvy

Program: výuka AJ a hry v přírodě, výlety po okolí, výroba keramiky: technika modelování, technika točení
na hrnčířském kruhu, vaření na ohni, výpal keramiky, kreativní činnosti - malování na textil, výroba
mýdel…atp.
Vhodné pro děti od 6 do 12 let, co rády chodí po svých 
Program je zajištěn od 8:30 do 16:30.
Výuka AJ a keramiky – Eva Míchalová s 22ti letou zkušeností výuky AJ na jazykových školách v ČR
i v zahraničí, kurzy pro děti od 2,5 let, keramický ateliér s 22ti letou praxí ve vedení kurzů keramiky
v ČR i v zahraničí.
Cena kurzu AJ+keramika: 4.200,- Kč (cena zahrnuje dopolední a odpolední svačinu, oběd + pití během dne,
náklady na materiál a 1.výpal keramiky - přežah, lektorskou činnost)
S sebou: přezůvky, pracovní oblečení do keramické dílny, láhev na pití, pláštěnku, batůžek, kartičku
pojišťovny, léky, kapesné cca 200,- Kč.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ KURZY
ANGLIČTINA + KERAMIKA 2020 - ENGLISH AND POTTERY 2020
Pořadatel: ELC&TRANSLATION SERVICES, Bc. Eva Míchalová, Nerudova 525, 332 02 Starý
Plzenec, tel.č.: 606630052, e-mail: evamichalova@seznam.cz, www.e-t-p.cz
Přihlašuji tímto závazně svého syna/dceru na letní kurz AJ s keramikou v termínu: _______________________
Jméno a příjmení dítěte:...........................................................Datum narození:.........................
Bydliště:.....................................................................................PSČ:..........................................
Chodí do: ........třídy

Zdravotní pojišťovna:.......................................................

Zákonný zástupce:............................................................Podpis zákonného zástupce:.............................................
Telefon:................................................e-mail:............................................................................

Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte odevzdejte přímo na kurzu. Platba v hotovosti při zahájení kurzu.

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Kurzu se mohou zúčastnit děti bez projevů infekčního onemocnění.
Dítě má alergie na:...............................................................................................................................
Dítě trvale užívá léky:……………………………….jak často:…………………………………..
Léky dostává dítě doma/ Byly předány odpovědné osobě/ léky užívá dítě samo 
........................................................
podpis zákonného zástupce
 nehodící se prosím škrtněte
PROHLÁŠENÍ
Jméno a příjmení dítěte:..................................................
Podepsáním závazné přihlášky na letní kurz AJ s keramikou beru na vědomí,
že každý účastník kurzů je povinen řídit se pokyny lektorů kurzu. Závažným porušením pokynů
může být z kurzu vyloučen.
Beru na vědomí, že v případě úmyslné škody způsobené dítětem v průběhu kurzu by byla úhrada
vymáhána na zákonném zástupci dítěte.
Beru na vědomí, že jsem byl upozorněn na skutečnost, že pořadatel neručí za poškození či ztrátu
dovezených šperků, nového a luxusního oblečení a jiných cenných předmětů, větších finančních
obnosů, elektroniky, mobilních telefonů, atp.
Souhlasím s tím, aby fotografie mého dítěte pořízené v průběhu letního kurzu byly zveřejněny na
webových stránkách pořadatele či použity k další propagaci letních kurzů. Fotografie z kurzu budou uloženy na
rajče.cz pod přístupovým jménem a heslem pro účastníky kurzu.
Beru na vědomí, že závazná přihláška bude pořadatelem akceptována až po uhrazení celého
poplatku za letní tábor.
Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem akce od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení
pobytu se provádí písemně. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na akci nebo v případě
předčasného ukončení kurzu je postupováno dle storno podmínek uvedených níže.
Výše stornovacího poplatku:
a) 25% při zrušení závazné přihlášky 14 dní před konáním kurzu
b) 50% při zrušení závazné přihlášky 7 dní před konáním kurzu
c) v případě onemocnění dítěte během akce a tím ukončení kurzu bude vrácena poměrná část
nákladů po vyúčtování celé akce.
Pořadatel má právo odečíst stornovací poplatek od složené zálohy či zaplacené ceny.
Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby pořadatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochranné osobních údajů, zpracovával mé osobní údaje uvedené na této přihlášce za účelem
evidence kurzů.

....................................................podpis zákonného zástupce

