
Přihláška na akci nebo kurz pořádaný společností ROCKI s.r.o. outdoor  

 

Název akce:…………………………………………………………………………………………………. 

Místo a termín konání akce:………………………………………………………………………………. 

Příjmení a jméno účastníka:………………………………………………………………………………. 

Datum narození:………………………………………. Kontakt:………………………………………… 

Email (*na rodiče):………………………………………………………………………………………….. 

*Kontakt na rodiče:…………………………………………………………………………………………. 

**Zdravotní problémy:……………………………………………………………………………………… 

***Speciální diety:…………………………………………………………………………………………… 

*)Léky + způsob a důvod užívání:………………………………………………………………………… 

Důležité informace:…………………………………………………………………………………………. 

Datum zaplacení zálohy ve výši ………….,- Kč ……………………  

Identifikační údaje k platbě:……………………………………………………………………………..... 
(zadávejte: jméno účastníka-název akce) 
 

1)Svým podpisem potvrzuji svou účast na akci nebo kurzu. Souhlasím se všemi informacemi k akci 

a s pravidly k akcím a kurzům, které jsme si přečetl/a na webových stránkách. Zároveň potvrzuji, že 
záloha byla odeslána ve stanovené výši a v řádném termínu na účet číslo 670100-2215447757/6210 

vedeného u mBank. Jsem si vědom/a toho, že v případě, že se akce nezúčastním, propadá záloha 
v celé výši společnosti ROCKI outdoor company, která ji použije pro účely kompenzace 
společnostem, které pro tuto akci zajišťují dopravu a ubytování.  

                                    Datum a podpis účastníka:…………………………………………………………. 

2)Svým podpisem potvrzuji účast mého syna/mé dcery na akci nebo kurzu. Souhlasím se všemi 
informacemi k akci a s pravidly k akcím a kurzům, které jsme si přečetl/a na webových stránkách. 
Zároveň potvrzuji, že záloha byla odeslána ve stanovené výši a v řádném termínu na účet číslo 
670100-2215447757/6210 vedeného u mBank. Jsem si vědom/a toho, že v případě, že se má 

dcera/můj syn akce nezúčastní, propadá záloha v celé výši společnosti ROCKI outdoor company, 
která ji použije pro účely kompenzace společnostem, které pro tuto akci zajišťují dopravu a 
ubytování.  

                                    Datum a podpis zákonného zástupce:………………………………………………… 

 

*Pouze v případě, že vyplňuje přihlášku zákonný zástupce za účastníka mladšího 18 let nebo v případě, že 
můžeme poskytovat informace rodičům účastníka staršího 18 let 
**Alergie, astma, migrény, trávicí problémy dlouhodobého charakteru, cukrovka, problémy srdcem ….. 
***Vegetariánství, veganství, jaterní dieta, bezlepková strava, alergie na laktózu, nesnášenlivost nějakého 
druhu potravin ….. 
1)Podepisuje účastník starší 18 let 
2)Podepisuje zákonný zástupce účastníka mladšího 18 let 

*)Léky odevzdejte u autobusu v sáčku se způsobem dávkování zdravotnici kurzu nebo akce 


