
Studio jógy DUHOVÉ ZVONKY v Pardubicích
Klášterní ulice 54, 530 02 Pardubice 
Mgr. Iveta Komárová 
tel: 605743923; e-mail: iveta@duhovezvonky.cz
IČ: 740 18 302 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA kurz
 
Prosím zaškrtněte vámi zvolený kurz

�  děti (4-7let)úterý 15.30 

�  děti (8-10let) středa 15.30 

�  TEEN jóga (11-16let) středa 16.30 
 

Jméno a příjmení dítěte:                                                                                              
 
Zdravotní pojišťovna:                                                        
Adresa bydliště +PSČ: 
U dítěte upozorňuji na zdravotní omezení:
 

Otec (zákonný zástupce) jméno a příjmení:
 mob. tel.+ e-mail:  

Matka (zákonný zástupce) jméno a příjmení:
  mob. tel.+ e-mail:  
 

Poplatek za pololetní kurz jógy pro děti
Poplatek za pololetní kurz TEEN jógy pro dospívající:
Způsob úhrady:  

�  bezhotovostním převodem na
použijte rodné číslo dítěte.

�  hotově ve Studiu jógy Duhové zvon
Rezervace místa v kurzu jógy  a odevzdání vyplněné 
zvonky. Vyplněnou přihlášku můžete zaslat el
j i  osobně nebo vhodit do poštovní schránky 
2016.  
 
Souhlasím s pořizováním audiovizuálních záznamů a jejich využití pro propagační účely 
ZVONKY. 
Kurzovné se nevrací. Zameškanou lekci není možné nahradit v
problémů (úraz, nemoc) se na základě lékařské zprávy od odborného 
zbývající nevyčerpané lekce, krácená o manipulační poplatek ve výši 150 Kč. O vrácení platby je nutné požádat do 14 
dnů od skončení kurzu. Při předčasném u

Datum přihlášky:  
 
Podpis rodičů (zákonných zástupců):
 

Informace o osobních datech budou řádně uschovány, aby nedošlo ke zneužití.
 

Studio jógy DUHOVÉ ZVONKY v Pardubicích 
 

iveta@duhovezvonky.cz 

kurz jógy pro děti pro školní rok 2016/2017

m zaškrtněte vámi zvolený kurz (září – leden): 

15.30 – 16.15hod. - 1500Kč 

středa 15.30 – 16.15hod. - 1500Kč 

středa 16.30 – 17.30hod. - 1650Kč 

                                                                                            Datum n

                                                                                                      Rodné číslo:

zdravotní omezení: 

jméno a příjmení:       

jméno a příjmení:  

 

jógy pro děti: 1500Kč  
kurz TEEN jógy pro dospívající: 1650Kč 

bezhotovostním převodem na účet 107-7130940297/0100,  jako variabi lní symbol 
rodné číslo dítěte.  

ve Studiu jógy Duhové zvonky v Klášterní 54, Pardubice 
a odevzdání vyplněné přihlášky ve Studiu jógy Duhové 

něnou přihlášku můžete zaslat elektronicky na výše uvedenou adresu
do poštovní schránky ve Studiu jógy. Platba nejpozději 

Souhlasím s pořizováním audiovizuálních záznamů a jejich využití pro propagační účely Studio 

Zameškanou lekci není možné nahradit v jiném termínu. V případě vážných zdravotních 
problémů (úraz, nemoc) se na základě lékařské zprávy od odborného lékaře vrací účastníkovi poměrná částka

ná o manipulační poplatek ve výši 150 Kč. O vrácení platby je nutné požádat do 14 
. Při předčasném ukončení kurzu bez vážných zdravotních důvodů se peníze nevrací.

zástupců): 

řádně uschovány, aby nedošlo ke zneužití. 

pro školní rok 2016/2017 

Datum narození: 

Rodné číslo: 

  

,  jako variabi lní symbol 

přihlášky ve Studiu jógy Duhové 
adresu, přinést 

Platba nejpozději do 19.srpna 

Studio jógy DUHOVÉ 

V případě vážných zdravotních 
poměrná částka za 

ná o manipulační poplatek ve výši 150 Kč. O vrácení platby je nutné požádat do 14 
důvodů se peníze nevrací. 


