Závazná přihláška do kurzu
Letní akademie pro děti
Tímto závazně přihlašuji své dítě
→ Jméno a příjmení dítěte:
→ Bydliště:
do kurzu Letní akademie pro děti
(dále jen „kurz“) v termínu
a) od 5. – 9.7. 2021
b) od 12. – 16.7. 2021
a zavazuji se za účast v kurzu
ve shora uvedeném termínu
uhradit částku 4.000,- Kč
(dále jen „kurzovné“) splatnou
nejpozději do 10. 6. 2021 na účet
č. 3584260247/0100, variabilní
symbol: 9971.
Rovněž touto přihláškou
rodiče souhlasí se zpracováním
osobních údajů dítěte za účelem
přijímání přihlášek do kurzu Letní
akademie pro děti 2021.
V souvislosti s vývojem
pandemie Covid-19 si AVU
vyhrazuje právo vyžadovat před
nástupem do kurzu negativní
antigenní test či v návaznosti
na aktuální opatření kurz zrušit,
v takovém případě vám bude
navráceno kurzové. Podrobné
informace budou dostupné před
začátkem kurzu.
Prohlašuji, že dítě je zdravotně
způsobilé se účastnit kurzu a že
je v mé péči a jsem oprávněn
tuto přihlášku v zastoupení dítěte
podat. Prohlašuji rovněž, že
jsem byl seznámen s obsahem
kurzu, podmínkami jeho konání
a právy a povinnostmi dítěte
jako účastníka kurzu, zejména
následujícími:
♥ Tato přihláška je
závazným potvrzením nabídky
Akademie výtvarných umění
v Praze, IČO: 60461446, se
sídlem U Akademie 4, 170 22
Praha 7 (dále jen „AVU“) na
účast přihlášeného dítěte kurzu
za podmínek uvedených v této
přihlášce a v popisu kurzu.
Dohoda o účasti dítěte na kurzu
je účastníkem kurzu s AVU
uzavřena okamžikem uhrazení
kurzovného. Vrácení kurzovného
je možno žádat pouze

2021

→ Datum narození:
→ Zdravotní stav dítěte:
v případech onemocnění nebo
v případě úrazu za podmínky
předložení lékařské zprávy dítěte
minimálně 5 dní před začátkem
kurzu.
Storno poplatek, o který se
vracené kurzovné snižuje, činí
v těchto případech 30 % z výše
kurzovného.
♥ Pokud bude kurz ze
strany Akademie výtvarných
umění v Praze zrušen z důvodu
nenaplnění kapacity, bude
přihlášeným navráceno uhrazené
kurzovné v plné výši.
♥ Dítě je oprávněno se
kurzu účastnit jen v takovém
případě, že mu to jeho zdravotní
stav umožňuje a že svým
zdravotním stavem neohrozí
zdravotní stav jiných účastníků
kurzu, ani dalších osob. Účastník
kurzu se proto nesmí účastnit
kurzu zejména tehdy, pakliže
mu lékař v období jednoho
týdne před začátkem kurzu
nařídil změnu režimu nebo
karanténní opatření či pokud
přišel do styku s osobami, které
onemocněly přenosnou nemocí,
nebo takovou nemocí trpěl
či trpí. Z důvodu uvedeného
zdravotního stavu dítěte je AVU
oprávněno účast dítěte v kurzu
s okamžitou platností zrušit bez
náhrady.
♥ V případě absence
v průběhu kurzu, nevzniká
účastníkovi nárok na náhradu,
a to ani v případě absence
na základě výslovné žádosti
účastníka.
♥ Rodiče jsou povinni
upozornit lektory kurzu na
změněný zdravotní stav dítěte,
taktéž pokud dítě pravidelně
užívá léky nebo má jiné zdravotní
problémy.
♥ Dítě je povinno mít
u sebe po dobu kurzu kartičku
zdravotní pojišťovny, případně její
kopii.

♥ Nezodpovídáme
za děti před a po skončení
výuky, proto je třeba děti předat
lektorům a po skončení lekce děti
vyzvednout.
♥ Na kurz si, prosím,
přineste pracovní oblečení např.
přes oděv plášť, starou košili
nebo triko - hrozí umazání nebo
poničení oděvu barvami.
♥ Dítě je oprávněno
u sebe přechovávat během
kurzu jakékoli cennosti pouze
na vlastní riziko. Neručíme za
ztrátu, zničení či poškození takto
přechovávaných nebo během
kurzu odložených cenných věcí,
peněžních částek, mobilních
telefonů apod.
♥ Rodiče si uvědomují
možná rizika, která vyplývají
z charakteru práce ve výtvarném
kurzu (práce s nářadím, nůžkami,
barvami, pobyt na školní zahradě
apod.).
♥ Rodiče souhlasí s tím,
že podobizny, obrazové snímky
a obrazové a zvukové záznamy
dítěte pořízené během kurzu
mohou být zveřejněny za účelem
propagace akcí organizátorů
kurzu.
♥ Občerstvení není
v ceně kurzu, je však možné je
v době konání kurzu za úhradu
zajistit v Akademickém klubu AVU.
→ Datum:
→ Jméno a příjmení zákonného
zástupce:
→ Kontakt na zákonného
zástupce (telefon, e-mail):
→ Podpis zákonného
zástupce dítěte:

