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Závazná přihláška 

 
na kulturně-vzdělávací pobyt v Itálii ve dnech 23. - 29. dubna 2022  

 

 

 
1.) Přihlašuji závazně svého syna/dceru na kulturně-vzdělávací pobyt v Itálii ve dnech  

23. - 29. dubna 2022. 

 

 

Jméno a příjmení: ..................................................................................................................... 

 

Třída:………………….. 

 

Adresa:……………………………………………………………… 

 

PSČ:...…………………. 

 

Telefon:………………………………………………. 
 

2. Podmínky účasti 

 

Jestliže je účastník na něco alergický či má nějaký méně závažný zdravotní handicap je zákonný 

zástupce povinen na to předem upozornit v níže uvedeném textu. V případě zatajení jakékoliv 

skutečnosti o nezpůsobilém zdravotním stavu svého dítěte nesou rodiče (zákonní zástupci) žáka plnou 

zodpovědnost za následky způsobené touto skutečností. Jestliže dojde ke změně zdravotního stavu, tak 

tyto informace uvede zákonný zástupce v pokynech těsně před kurzem vedoucímu kurzu. 
 

Alergie (co ji způsobuje, jak se projevuje):……………………………………………….. 

Astma: …………………. 
 

Cukrovka: ..…..  Epilepsie: …………  

Handicap: ……………………………………………………….............. 
 

Léky (název, dávkování, 

účel):………………………………………………………………………………………….. 
 

Jiná sdělení ohledně zdravotního 

stavu:………………………………………………………………………………. 

 
3.) Další skutečnosti, které bychom měli vědět: 

 

 

 

 

 

 
4.) Souhlasím s podmínkami, za kterých lze zrušit závaznou přihlášku (storno poplatky). 

Ke zrušení závazné přihlášky mohou vést: 
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a) důvody hodné zvláštního zřetele (za tyto důvody je možné považovat důležité  
osobní překážky, za které se poskytuje volno podle pracovněprávních předpisů) –  

v tomto případě je stornovací poplatek 50%. 

 

b) ostatní rodinné důvody – v tomto případě je stornovací poplatek 100%. 

 
Všichni účastníci jsou povinni se řídit aktuálními covidovými podmínkami stanovenými vládou v Itálii. 
https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/konzularni_informace_pro_italii/informac

e_k_cestovani_ceska_republika.html 

 
Potvrzuji, že můj syn/moje dcera  

(zakroužkujte)    

a) má EU Certifikát (v digitální či papírové podobě - po ukončeném cyklu očkování 2 dávek) 

b) má EU Certifikát (v digitální či papírové podobě - po ukončeném cyklu očkování 3 dávek) 

c) prodělal onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 

180 dnů od prvního pozitivního testu) 

 
Částku 270,- Euro s přihláškou vybírá v hotovosti PaedDr. Andrea Macková (mackova@spos.cz nebo 

kontakt přes aplikaci Edupage). Doplatek za dopravu proběhne také u vedoucí kurzu PaedDr. Andrey 

Mackové.  

 
Termín odevzdání přihlášky: 4.4.2022

Termín uhrazení poplatku 270 Euro (ubytování, program, výlet lodí, polopenze) :  11. 4. 2022
 

Termín úhrady za dopravu : 15. - 20. 4. 2022 – cca. 2500 Kč (závisí na počtu účastníků)
 

Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky a zaplacením pobytu stvrzuje souhlas s těmito 

podmínkami.   

 

 

 

Datum: ………………………  

 

Podpis zákonného zástupce: ………………………  

 

Podpis žáka :……………………………………….. 
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