Golf Hostivař – přihláška pro dětské tréninky v roce 2020
areál Golf Hostivař
U Golfu 565, 109 00 Praha 10, Česká republika

DÍTĚ

VYPLNÍ RODIČ NEBO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE

č.účtu pro platbu dětských kurzů: 2001172399/0800

jméno dítěte

příjmení dítěte

Den a čas tréninku

datum narození

rodné číslo

Druh tréninku (zaškrtněte)
TRI / START / PLAY / LETNÍ

jméno

V případě PLAY Golfu uveďte jméno
trenéra: ………………………………..
vztah k dítěti (otec, matka,...)

příjmení

RODIČ (ZÁSTUPCE)

kontaktní adresa (ulice, číslo, obec, PSČ)

mobilní telefon

e-mail

HCP dítěte, domovské
členství

datum přihlášky

Poznámky (zdravotní stav dítěte, alergie atd.)

dítě je členem Golf Clubu Hostivař
Ano

Ne

podpis rodiče dítěte (zástupce)
(Rodič (zákonný zástupce) podpisem této přihlášky vyslovuje svůj souhlas s
provozním řádem dětských kurzů pořádaných GH uvedeným na rubu této
přihlášky a zavazuje se s tímto řádem a provozním řádem areálu GH a
povinnostmi, které je povinno dodržovat, podrobně seznámit svoje dítě,
účastníka dětských kurzů.)
..................................................................

VYPLNÍ GCHOS

datum přijetí přihlášky

Poznámky trenéra

výše úhrady

datum úhrady

typ kurzu

jméno trenéra

Podpis trenéra

Podpis koordinátora kurzu

Provozní řád
dětských golfových kurzů pořádaných GCHOS (dále jen dětské kurzy)
1.

Účastníkem dětských kurzů může být pouze dítě, jehož rodič (zákonný zástupce) odevzdal vyplněnou přihlášku
do dětských kurzů včetně souhlasu s tímto provozním řádem a provozním řádem Golfu Hostivař a zároveň
zaplatil částku kurzovného před započetím příslušného dětského kurzu.

2.

Podpisem přihlášky dítěte do dětských kurzů rodič prohlašuje, že údaje o zdravotním stavu jsou úplné a pravdivé
a že nezamlčel žádné skutečnosti, které by mohly ohrozit zdraví či život dítěte a je si vědom následků, pokud by
údaje byly neúplné, nesprávné či nepravdivé. Dále se rodič (zákonný zástupce) zavazuje tyto údaje aktualizovat
okamžitě poté, kdy se zdravotní stav dítěte změnil, písemným oznámením na e-mailovou adresu
kurzy@golfhostivar.cz. V případě, že dítě užívá léky, které je třeba mít při sobě, zavazuje se rodič (zákonný
zástupce) vybavit dítě těmito léky tak, aby je mělo vždy připraveno k případnému použití v průběhu dětských
kurzů.

3.

Rodič dítěte navštěvujícího dětské kurzy se zavazuje seznámit dítě s provozním řádem areálu GH a tímto
provozním řádem a vštípit mu pravidla chování a jednání, které tyto řády obsahují. Dále rodič (zákonný zástupce)
podpisem přihlášky bere na vědomí, že dítě, které svým chováním v rozporu s provozním řádem areálu nebo
tímto provozním řádem narušuje a ohrožuje průběh kurzu, může být z dětských kurzů vyloučeno pro zbytek běhu
bez nároku na vrácení kurzovného.

4.

Rodič (zákonný zástupce) se zavazuje vybavit dítě navštěvující dětské kurzy golfovou výbavou včetně pevné
nesmékavé golfové obuvi, dále odpovídajícím oblečením a obuví pro případ venkovních tréninků, golfovými
holemi, několika vlastními míči, týčky, vypichovátkem a pravidly v platném znění.

5.

Rodiče berou podpisem přihlášky na vědomí, že dětské kurzy mohou probíhat i na vyvýšených indoorových i
outdoorových odpalištích, kde je z důvodu bezpečnosti dětí i ostatních návštěvníků areálu bezvýhradně
vyžadována kázeň a dodržování pravidlel pro trénování v těchto prostorách a s trénováním dětí na vyvýšených
odpalištích souhlasí.

6.

Rodič bere podpisem přihlášky na vědomí, že nahrazení lekce v rámci dětských kurzů v případě nemoci nebo
nepřítomnosti dítěte z jiných důvodů není možné ani ve formě náhradní lekce, ani vrácením peněz za ušlou lekci.

7.

Rodiče berou podpisem přihlášky na vědomí, že v případě, že dítě způsobí škodu na majetku GCHOS svým
jednáním ať úmyslným nebo neúmyslným, jsou povinni tuto škodu GCHOS nahradit.

8.

Na začátku každé lekce dětských kurzů předá rodič (zákonný zástupce) dítě osobně jednomu z trenérů.

9.

Účastníkem dětských kurzů může být pouze dítě, které je schopno samo bez přímého dozoru navštívit hygienické
zařízení.

10. Dítěti není dovoleno vzdálit se z dohledu trenéra z jakéhokoliv důvodu bez předchozího výslovného svolení
trenéra. V případě, že trenér povolí dítěti vzdálit se, dítě je povinno nahlásit trenérovi svůj návrat.
11. Dětem je povoleno používat golfové hole pouze pod dozorem trenéra a na jeho pokyn.
12. V případě tréninku na rohoži v indooru nebo na venkovních odpalištích stejně jako na hřišti je dítě povinno se
před nápřahem ujistit, že má kolem sebe dostatek místa a že svým nápřahem, švihem, úderem do míčku a
následným dokončením švihu ani odpáleným míčem neohrožuje zdraví ostatních účastníků kurzu, návštěvníků
areálu, trenérovo ani svoje.
13. V případě odpálení míče směrem k osobě pohybující se v prostoru areálu je dítě povinno ihned po odpálení
hlasitým zavoláním FORE! tuto osobu upozornit.
14. V případě hromadného odpalování, švihání, cvičení, rozcvičování se, jsou děti povinny udržovat bezpečnou
vzdálenost mezi sebou v souladu s pokyny trenérů.
15. Při hře na simulátoru může být v prostoru simulátoru výhradně hráč, který se chystá odpalovat míč. Ostatní děti
se mohou pohybovat pouze vně tohoto prostoru.
16. V případě sběru míčků na cvičných greenech je každý účastník dětských kurzů povinen vyčkat pokynu trenéra ke
sběru míčků z greenu.
17. V případě odpalování z vyvýšených odpališť je dětem zakázáno stát blíže než 1 metr od okraje odpaliště
z důvodu hrozícího pádu.
18. V případě poranění nebo nevolnosti je dítě povinno neprodleně ohlásit tuto skutečnost trenérovi.
19. Neprodleně po skončení lekce si rodič přebírá dítě osobně v prostoru areálu.
20. V rámci dětských kurzů jsou děti vedeny k dodržování golfové etikety.

