LETNÍ ŠKOLA 2022

Termín konání:
Místo konání:
Určeno pro:
Poplatky:

Náplň Letní školy:

14. – 19. 8. 2022
Rusava – Jestřabí
Děti od 7 let, mládež a dospělé.
▪

Záloha ve výši 2 500 Kč je splatná do konce února.

▪

Doplatek ve výši 3 500 Kč je splatný v červenci –
srpnu.

Cvičení bojových umění, týmové hry a soutěže, stezka
odvahy, teorie, meditace, plnění úkolů v rámci Letní školy,
osobní rozvoj apod.

Poplatek obsahuje:

Ubytování hotelového typu, plná penze, pitný režim,
Pronájem dódžó, zdravotnický a pedagogický dozor,
Kvalifikovaní učitelé bojových umění.

Poplatek neobsahuje:
Proč se Letní školy zúčastnit?

Dopravu na rekreační středisko.
Letní školu připravují učitelé tak, aby byla přínosem pro všechny
studenty, bez ohledu na technickou úroveň či předchozí
zkušenosti. Studenti lépe poznají své učitele, a především sami
sebe. Učí se novým disciplínám, naučí se nové techniky. A
v neposlední řadě se učí sebekázni a týmové spolupráci.
Účastníky čeká celodenní program – správně vyvážený tak, aby
jej zvládl i nejmladší účastník.

PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji se závazně na Letní školu 2022 v termínu od 14. do 19. srpna 2022 a uhradím zálohu
2 500 Kč do 28. února 2022 a doplatek v červenci – srpnu. Beru na vědomí, že poplatek není vratný
(celý ani jeho část) v případě, že se Letní školy nezúčastním z jakéhokoliv důvodu. Záloha i případný
doplatek je vratný v případě, že dojde na vyhlášení nouzového stavu a/nebo dojde k omezení těchto
služeb státem.

Příjmení: ……………………………… Jméno: ……………………………. Skupina: ……………..

FORMA ÚHRADY – VYBERTE!
žádám o vystavení faktury pro zaměstnavatele (přiložte údaje na vystavení faktury)
uhradím Letní školu najednou, do 28. února 2022
uhradím Letní školu formou zálohy nejpozději do 28. února 2022 ve výši 2 500 Kč a poté uhradím
doplatek v červenci – srpnu 2022.
pouze závazně rezervuji místo po domluvě učitelem.

Podpis zákonného zástupce: …………………………………
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LETNÍ ŠKOLA 2022
Cena Letní školy 2022:
▪ 6 000 Kč
Garance vrácení peněz či alternativní řešení:
▪ Agatsu Ryu vám garantuje vrácení 100% částky za Letní školu v případě, že dojde na zrušení
Letní školy vlivem vládního nařízení (nouzový stav; uzavření daného typu provozoven apod.).
▪ Pokud bude alternativní možnost uspořádat Letní školu v případě, že se nějakým způsobem
omezí počet, druh ubytování apod., tak Agatsu Ryu uspořádá Letní školu v nařízeném režimu
a v takovém případě nárok na vrácení celé ani poměrné částky nebude možné.
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