
Jméno dítěte:

Datum narození dítěte:                        Věk:

Jméno zákonného zástupce:

Bydliště zákonného zástupce:

Email:

Kontaktní telefon na doprovod dítěte:     

Požadovaný termín výuky:  

      25. 12 - 28. 12. 2018     1. 1. - 4. 1. 2019     8. 1. - 11 . 1. 2019     15. 1. - 18. 1. 2019     22. 1. - 25. 1. 2019   

      29. 1. - 1. 2. 2019     5. 2. - 8. 2. 2019     12. 2. - 15. 2. 2019  19. 2. - 22. 2. 2019     26. 2. - 1. 3. 2019  

      5. 3. - 8. 3. 2019     12. 3 - 15. 3. 2019 

Zdravotní omezení dítěte:   a) žádné   b) doplnit:

Specifické potřeby dítěte:   a) žádné   b) doplnit:

Datum odeslání přihlášky:

Zasláním závazné přihlášky vyjadřuji souhlas se zařazením dítěte do zvolené kategorie v mnou 
požadovaném termínu. 
Na základě odeslané závazné přihlášky budou na uvedenou emailovou adresu zaslány platební 
údaje a všeobecné podmínky k Mamutíkově skupinové výuce lyžování. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Závaznou přihlášku zašlete emailem na adresu: skiskola@dolnimorava.cz
Na účast vašeho dítěte v Mamutíkově skupinové výuce lyžování se těší tým lyžařské školy SKI & board school Dolní Morava. 

Částka za výuku: 1 960,- Kč (včetně DPH).
Lyžařská přilba podmínkou. Lyžařské vybavení není zahrnuto v ceně.
Uvedené ceny jsou včetně DPH. 

Lyžařské dovednosti (zaškrtněte):  Lyžuji poprvé 

 Umím zatočit a zastavit 

 Lyžuji na sjezdovce 

MAMUTÍKOVA  
VÝUKA  LYŽOVÁNÍSKUPINOVÁ

Pro děti ve věku od 4 do 12 let

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit účastníka skupinové výuky z důvodu naplněné kapacity v daném termínu nebo úrovni.
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