
P Ř I H L Á Š K A 

  na LSK Fitness (TVSL40)  
 
Jméno a příjmení: ................................................................ID(InSIS):…..………………….. 
Závazně se přihlašuji na letní sportovní kurz a potvrzuji svým podpisem, že beru na vědomí informace 

uvedené v této přihlášce. Kurz pořádaný CTVS VŠE v době od 23. 8. 2023 do 26. 8. 2023 v ceně 2 500 Kč, 

místo konání: Fitness (TVSL40), ved.kurzu: odb.as. Michal Fabián  (michal.fabian@vse.cz).  

 

Peníze poukažte na účet: 1828862 

          Banka: 0800 Česká spořitelna 

Variabilní symbol studenta: 9640_  _  _  _  _  _  
(ID z InSISu, je-li číslo kratší než šest míst, zleva doplňte příslušným počtem nul, např.: 055923) 

 

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a ident TVSL40. 
 

Nezúčastním-li se kurzu, jsem povinen uhradit CTVS VŠE stornopoplatek ve výši: 

• zrušení přihlášky 21 dnů před datem zahájení ................ 20%ceny 

• zrušení přihlášky 20-8 dnů před datem zahájení ............ 50%ceny 

• zrušení přihlášky 7 - 3 dny před datem zahájení ............ 75%ceny 

• zrušení přihlášky méně než 3 dny před datem zahájení 100%ceny 

 

Pro vrácení peněz napište číslo účtu uvedené v InSISu:………………................................ 

     
Zrušení přihlášky proveďte elektronicky na e-mailovou adresu vedoucího kurzu. 

 

Pro storno je rozhodující datum doručení. 

 

Studenti, kteří ukončí studium – bakalářské nebo navazující magisterské – před termínem zahájení 

letního kurzu nebo v jeho průběhu, se registrují na Zájmové letní sportovní kurzy pro absolventy. Předmět 

je vypsán pro studijní období, které mají studenti již uzavřené. 

V případě, že se do kurzu zapíší, budou vyřazeni a jsou povinni uhradit VŠE případné náklady s tím 

spojené, tato částka bude započtena proti uhrazené záloze. 

 

Účastník kurzu je povinen: 

• řídit se pokyny vedoucího kurzu nebo jiné stanovené osoby, dodržovat stanovený program a ubytovací 

řád. Při jejich závažném porušení může být z kurzu vyloučen a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu 

nečerpaných služeb. Takovýmto vyloučením mu navíc vzniká povinnost úhrady veškerých nákladů CTVS 

VŠE vzniklých v souvislosti s jeho vyloučením z kurzu a úhrady případné škody. 

• počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku. 

 

NÁVŠTĚVY účastníků kurzu nejsou povoleny! 

 

Doporučujeme vlastní pojištění.  
 

 

PŘIHLÁŠKA JE NEPŘENOSNÁ!!! 

   

 
   Mgr. Tomáš Pachl v.r.               ..............................................          .................... 

   ředitel CTVS VŠE                                podpis studenta                               datum 


