
PŘIHLÁŠKA -  KURZ KENDÓ pro rok ……….. 

Vyplněním přihlášky a svým podpisem se přihlašuji do kurzu kendó a zavazuji se 
dodržovat pravidla vypsaná níže. 

Nozomi Dojo z.s. 

Hradec Králové 

Karla Hynka Máchy 592 
500 02 Hradec Králové 

 

Jméno a příjmení:  
Datum narození:  
Bydliště:  
Telefon (mobil): 
U dětí uvést také spojení na 

matku nebo otce 

 

E-mail: 
U dětí uvést také spojení na 

matku nebo otce 
 

Zdravotní stav: 
Doplň: Schopen/neschopen  

 

PRAVIDLA KURZU 
Cíl kurzu 
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základy kendó, připravit je na cvičení ve zbroji (bógu) a umožnit jim, aby se mohli naplno zapojit 
do cvičení v oddílech. 
Kurz je určen pro děti od 7 let, pro dospělé, pro ženy i muže. 
Kurz vedou zkušení učitelé s trenérskou třídou.  
Doba trvání kurzu 
Kurz začíná v září, konkrétní termín viz. http://www.nozomi.cz/trenink/kurzkendo.html. Cvičí se každé úterý od 17:00 do 18:30 hodin 
na Základní škole a Mateřské škole Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140, aula (1. patro).  Scházíme se o cca 15 minut 
dříve.  
Kurz končí v prosinci společným cvičením Misogi se členy Nozomi Dojo. 
Účastník kurzu není členem oddílu Nozomi Dojo. Po absolvování kurzu ale mohou jeho účastníci pokračovat přihláškou do oddílu a 
začít cvičit se základnou. 
Kurz obsahuje 14 jednotek po 1,5 hodině cvičení. V případě překážek na straně školy (pronajímatel tělocvičny) odpadá jednotka bez 
náhrady. 
Cena kurzu  
Cena kurzu pro osoby mladší 15 let činí 500,- Kč, od 15 let 800,- Kč. 
Cena zahrnuje: pronájem prostor, odborné učitele, brožuru se základními pojmy kendó a osnovu cvičení, zapůjčení šinaje (meč pro 
kendó) a sníženou (základní) cenu za účast na semináři Nozomi kendó gaššuku a dvoudenní soustředění a seminář kendó v Krkonoších 
... pokud tyto akce proběhnou. 
Platba 
Platba na účet 1006000399/5500 do 30.9.2022, do textu pro příjemce uvést text: kurzkendo22, své příjmení. 
Účastník kurzu je povinen provést úhradu kurzovného nejpozději v termínu a způsobem uvedeným výše. 
V případě, že účastník z vlastní vůle kurz ukončí, nemá nárok na vrácení kurzovného ani v poměrné výši k době odcvičených jednotek. 
Důležité upozornění 

Absolventi kurzu cvičí na vlastní nebezpečí a uvědomění svého dobrého zdravotního stavu.  

Pokud mají nějaká zdravotní omezení, jsou povinni je nahlásit vedoucímu (Roman Záhora) nebo jeho zástupci (Pavel Štěpán st.). 

 

Prohlašuji, že jsem si pravidla této přihlášky pečlivě přečetla/přečetl, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým 

vlastnoručním podpisem. 

 

…………………………………………………………………………. 

Podpis (u nezletilých  podpis zákonného zástupce) 

Dne: ……………………………………………….        v: ……………………………………………………. 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen nařízení  GDPR 

pro účely propagace oddílu (fotografie, videa a audiozáznamy.) 

Informace, a pro zpracování osobních údajů jsou volně přístupné na www.nozomi.cz   

…………………………………………………………………………. 

Podpis (u nezletilých  podpis zákonného zástupce) 

Dne: ……………………………………………….        v: ……………………………………………………. 

 

http://www.nozomi.cz/trenink/kurzkendo.html

