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Judo Club Kyklop pobočný spolek Říčany 

 

Kdy: 8.9.2022 (začátečníci) 
každý čtvrtek 16:00 - 17:30 (skupina 1 - začátečníci) 

  

Kde: v tělocvičně v ZŠ U Lesa 
Školní 2400, 251 01 Říčany 

Cena: 2.805 Kč (skupina 1)  
platba je vždy za celé pololetí předem 
číslo účtu 115-2269110287/0100 – Komerční banka 
platbu za 1. pololetí uhraďte nejpozději do 17.9.2022 
do zprávy pro příjemce uveďte „jméno dítěte, platba za 1. pololetí Říčany“ 
variabilní symbol: rodné číslo dítěte 

Informace: Alena Mairichová 
+420 602 659 400 
info@judo-kyklop.cz 

PŘIHLÁŠKA do JC Kyklop pobočný spolek Říčany  

Příjmení a jméno: ______________________________________________ 

Rodné číslo:__________________ Datum narození:___________________ 

Bydliště: ______________________________________________________ 

ZŠ/MŠ, kterou dítě navštěvuje:_____________________________________ 

Kontakt na zákonného zástupce: 

Mobil:_____________________ Email: _______________________________ 

Poznámka (zdravotní potíže, omezení apod.): 

____________________________________________________ 
Zařazení do klubu – u nezletilé /ho/ souhlas rodiče/ zákonného zástupce 

Žádám o zařazení do klubu a souhlasím s uvedením mého rodného čísla pro evidenci v klubu. Souhlasím s možností 
publikovat v tisku nebo v elektronických médiích mé fotografie a videonahrávky, které mne zachycují v souvislosti s činností 
klubu. Uvedený souhlas poskytuji po celou dobu registrace v klubu. Byl jsem poučen o právech dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání 
důvodů.   

Součástí přihlášky jsou i Platební a storno podmínky Judo Club Kyklop pobočný spolek Říčany, které jsou 

nedílnou součástí uzavírané smlouvy o poskytování služeb (kurzy juda). 

Datum:  

 

Podpis:(člen / rodič / zákonný zástupce) ____________________________ 
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Platební a storno podmínky Judo Club Kyklop pobočný spolek Říčany 

Judo Club Kyklop pobočný spolek Říčany, identifikační číslo 048 11 275, se sídlem Nad Koupadly 272/9, 

Strašín, 251 01 Říčany (dále jen „Club“), stanovuje níže uvedené platební a storno podmínky pro kurzy juda 

konaných v Základní škole u Říčanského lesa, na adrese Školní 2400/4, 251 01 Říčany (dále jen 

„Podmínky“). 

1. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1.1. Cena příslušného kurzu je uvedena na přihlášce (nový účastník), resp. ve sdělení pokračujícímu 

účastníkovi o dalším kurzu (dále jen „Cena kurzu“). 

1.2. Cena kurzu musí být pokračujícím účastníkem uhrazena nejpozději do dne konání první lekce kurzu. 

Částka se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Clubu. 

1.3. Cena kurzu musí být novým účastníkem uhrazena nejpozději do dne konání druhé lekce kurzu. 

Částka se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Clubu. 

1.4. V případě, že ve stanoveném termínu nebude zájemcem (účastníkem) cena za kurz uhrazena, nebude 

mu umožněno se kurzu (jednotlivých lekcí) účastnit, a to až do uhrazení stanovené Ceny kurzu. 

2. STORNO PODMÍNKY 

2.1. V případě, že se kurz či jednotlivé lekce nebudou moci konat z důvodu vyšší moci, zavazuje se Club o 

této skutečnosti účastníka informovat, a to neprodleně po zjištění této skutečnosti. Vyšší mocí se 

rozumí zejména živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, restriktivní omezení/opatření ze 

strany státních orgánů či jiného veřejnoprávního subjektu, kterými se musí Pořadatel řídit nebo jiné 

nepředvídané a neodvratitelné události nezávislé na vůli Pořadatele (dále jen „Vyšší moc“). Vyšší 

mocí jsou též všechna omezení/opatření ze strany státních orgánů či jiného veřejnoprávního subjektu 

vydaná a platná v souvislosti s nákazou koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, zejména 

povinná karanténa, zákaz konání lekce a další omezení ze strany státních orgánů znemožňující 

konání kurzu, resp. lekce. V daném případě nenáleží účastníkovi náhrada za neuskutečněné lekce 

kurzu ani nárok na vrácení uhrazené (části) Ceny kurzu. 

2.2. V případě, že se kurzu, resp. jednotlivé lekce, nebude účastník moci zúčastnit z jakéhokoliv důvodu na 

jeho straně, nevzniká účastníkovi nárok na vrácení uhrazené (části) Ceny kurzu. 

3. SPOLEČNÉ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

3.1. Tyto Podmínky nabývají platnosti účinnosti ke dni 1. září 2020. 

 


