
ODBORNÁ PRAXE 4. ROČNÍKU  TRIVIS  JIHLAVA  SŠV A VOŠ, S.R.O.  
MÍSTO KONÁNÍ:   TÁBOROVÉ ZAŘÍZENÍ DDM JIHLAVA - HÁJENKA 
DATUM KONÁNÍ:   9. 9. AŽ 13. 9. 2019 (TŘÍDY 4. A A 4. B) 

 

PŘIHLÁŠKA NA ODBORNOU PRAXI 4. ROČNÍKU 
 

Čitelně vyplněnou přihlášku a platbu odevzdejte prosím do 3. 9. 2019 na sekretariát školy 

(platba viz způsob úhrady níže).  

 

Způsob úhrady: 

Platbu 1 100,- Kč nutno složit při podání závazné přihlášky na sekretariát školy. Student po odevzdání 

přihlášky a zaplacení se zavazuje k tomu, že v případě jeho možné neúčasti zaplatí případné storno 

poplatky, které tímto vysílající škole vzniknou. 

Doklad o zaplacení si prosím uschovejte pro případnou kontrolu. Platba je vratná pouze při zrušení akce ze 

strany pořadatele! 

Pojistné podmínky: 

Účastníci jsou pojištěni proti úrazu a škodě na majetku školou v rámci kurzu. 

Obsah kurzu: 

Praktický výcvik se složkami IZS, praktický výcvik v rámci předmětů školy, získání základních vojenských 

dovedností, pátrací činnost, orientace v terénu, záchrana a první pomoc s využitím horolezeckých technik, 

střelecká příprava. 

Další ujednání: 

Podpisem přihlášky je uzavřena smlouva mezi pořadatelem akce a účastníkem (zákonným zástupcem). 

Provede-li pořadatel před zahájením akce podstatnou změnu v kvalitě, termínu nebo v ceně, je povinen 

tuto skutečnost účastníkovi neprodleně oznámit a vyžádat si jeho souhlas s provedenou změnou. Jestliže 

účastník se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit. V tomto případě se účastníkovi vrátí 

uhrazená částka v plné výši, stejně tomu bude i v případě zrušení akce ze strany pořadatele. Pokud dojde 

ze strany účastníka k předčasnému ukončení účasti na akci, není náhrada nevyčerpaných finančních 

prostředků možná. 

Za škody způsobené účastníkem odpovídá daný účastník. Všichni účastníci akce jsou po celou 

dobu povinni dodržovat Školní řád TRIVIS SŠV a VOŠ Jihlava, s.r.o., Řád kurzu a řád místního 

výcvikového zařízení. 

V případě neúčasti studenta na uvedené akci, bude studentovi přidělena náhradní forma 

odborné praxe v době prázdnin.    

Podpisem přihlášky potvrzuje účastník (zákonný zástupce), že jsou mu uvedené podmínky 

srozumitelné a bere je na vědomí.  

odevzdat na sekretariát - zde oddělte  

 

ODBORNÁ PRAXE 4. ROČNÍKU  TRIVIS SŠV A  VOŠ JIHLAVA, S.R.O. 
CENA :  1  100,-KČ  ZAHRNUJE  UBYTOVÁNÍ ,   

STRAVOVÁNÍ  -  PLNÁ PENZE (ZAČÍNÁ 1.  DEN VEČEŘÍ ,  KONČÍ 4.  DEN VEČEŘÍ)+  PITNÝ REŽIM .   
DOPRAVA Z  JIHLAVY DO MÍSTA KONÁNÍ KURZU  JE  HRAZENA ŠKOLOU .  

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  

 

Příjmení: .........................................................  Jméno: ............................... Třída: .......................  

Datum narození: ..............................................  Rodné číslo: ..........................................................  

Adresa, PSČ: ................................................................................................................................  

Zákonný zástupce - telefon:.............................. e-mail:............................................................... 

 

Datum: ............................................ Podpis zákonného zástupce: ...................................................  

Podpisem přihlášky potvrzuje zákonný zástupce, že jsou mu podmínky uvedené na horním díle přihlášky srozumitelné a bere je na vědomí. 


