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PŘIHLÁŠKA 

První krůčky (kraso) bruslení 

 

Jméno a příjmení dítěte   

 

…..................................................................................................................... 

 

Datum narození  

 

…...................................................................................................................... 

 

Bydliště  

 

…...................................................................................................................... 

 

Jméno a příjmení rodiče  

 

…...................................................................................................................... 

 

telefon a emailová adresa  

 

….......................................................................................….................................. 

 

Přihlašuji své dítě na: 

První krůčky (kraso)bruslení–začínáme 11.2.2023 

(čas bude upřesněn) 

v Rocknet Aréně v Chomutově. 

 
Potvrzuji, že shora uvedené dítě je zdravotně způsobilé účastnit se kurzu bruslení, jakož i způsobilé dbát pokynů 
trenéra. Zavazuji se dítě poučit s přihlédnutím k jeho věku a rozumovým schopnostem o nutnosti dbát pokynů 
trenéra. Jsem srozuměn/a s tím, že na ledě hrozí riziko vzniku úrazu. Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o povinné 
výbavě dítěte; bez této výbavy nebude dítě vpuštěno na led bez náhrady. Dále potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a 
o vhodnosti sjednání úrazového pojištění pro dítě. Jsem srozuměn/aa souhlasím s tím, že Krasobruslařský klub 
Chomutov, z.s. za škodu na zdraví či věcech případně vzniklou při nebo v souvislosti s kurzem bruslení nenese 
odpovědnost. 
Zároveň si jsem vědom, že v průběhu konání kurzu musím dodržovat všechna platná epidemiologická nařízení, 
vydaná vládou ČR.  

 

 

Datum............................. podpis rodiče …........................................................... 

 
Poplatek    Kč 1500,-  uhradil dne:.............................. 

 
*pořadatel si vyhrazuje právo změnit termín pořádání kurzu 
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www.kkchomutov.cz Kontakt: kkchomutov@seznam.cz 

 
 

Délka první lekce 60 min. Délka ostatních lekcí 45 minut, celkem 10 lekcí, vždy o víkendu, 

zpravidla v sobotu i v neděli. Časy a termíny kurzu budou poskytnuty e-mailem v průběhu 

posledního týdne v měsíci na následující měsíc, podle možností poskytnutých ledů. Rozpis 

kurzu bude rovněž umístěn na stránkách www.kkchomutov.cz 

 

Cena: Kč 1500,- : číslo účtu 7707780217/0100, VS: datum narození dítěte, do poznámky: 

Kurz „kraso“bruslení + jméno dítěte 

 

Při nepřítomnosti nutno omluvit dítě předem e-mailem na kkchomutov@seznam.cz. 

Při souvislé nepřítomnosti dítěte na kurzu delší než 5 lekcí lze vrátit poměrnou část ceny proti 

lékařskému potvrzení o nemoci dítěte. 

Potvrzení pro zdravotní pojišťovny nevystavujeme. 

 

 

Potřebné vybavení dětí na lekci: 

Oblečení - teplejší, ale takové, aby se děti mohly volně pohybovat. 

Rukavice + ochranná helma - lyžařská, cyklistická, hokejová 

Nabroušené brusle – plastové nejsou vhodné (neumožní dítěti potřebný pohyb) 

Lahev s pitím 

Dobrou náladu☺ 

 

Povinná výbava dítěte: 

Ochranná helma se jménem  

Rukavice 

 

 

 

 
 

 

http://www.kkchomutov.cz/
http://www.kkchomutov.cz/

