
Všechna pole jsou povinná. 

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních dat dle zákona 

101/2000 Sb. 

 

Kralupská horoškola 2018 

PŘIHLÁŠKA 

Závazná přihláška na kurz Kralupská horoškola 2018 pořádaný 
Horolezeckým oddílem Kralupy nad Vltavou. 

Kurz je určen pro osoby starší 18 let! 

 
 Jméno a příjmení: _________________________________ 

 Rodné číslo: _________________________________ 

 Datum a místo narození: _________________________________ 

 

 Telefon a email: _________________________________ 

 Ulice a č.p.: _________________________________ 

 Město a PSČ: _________________________________ 

 Zaměstnání / škola: _________________________________ 

 
Já, níže podepsaný svým podpisem potvrzuji že: 
 
1. Netrpím žádným onemocněním, které by mohlo způsobit jakoukoliv změnu mého 

vnímání, chování a vědomí (např. epilepsie, diabetes mel., atd.) a případné další 
zdravotní problémy prokonzultuji s lektory, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti během 
kurzu. 

2. Praktický výcvik nebudu absolvovat pod vlivem alkoholu ani jiných omamných a 
psychotropních látek. 

3. Během výcviku se zavazuji dodržovat pokyny lektorů. 
4. Jsem si vědom toho, že horolezectví a činnosti spojené s pohybem ve výškách jsou 

rizikové aktivity při nichž může dojít k vážnému poškození zdraví nebo i smrti. 

5. Kurzu se zúčastňuji dobrovolně a na vlastní nebezpečí. 

 

Svým podpisem dále stvrzuji, že jsem způsobilý k provozování horolezecké činnosti a že mi 

nejsou známy žádné překážky, které by mohly narušit bezproblémový průběh kurzu. 

 

 
V ___________________ dne ___________ Podpis __________________ 



Všechna pole jsou povinná. 

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních dat dle zákona 

101/2000 Sb. 

 

Moje zkušenosti s lezením 

o žádné 

o vyzkoušel jsem stěnu / skály 

o lezu pravidelně na stěně 

o lezu pravidelně na skalách 

o jiné: _________________________________ 
 

Jsem členem Českého horolezeckého svazu (ČHS)? 

o ano 

o ne 

Mám zájem o vyřízení přihlášky do ČHS? 

o ano 

o ne 
 

Kde jste se dozvěděli o naší Horoškole? 

 

o osobní doporučení 

o sociální síť 

o jiné: _________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Čitelně vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete včetně všech 
povinných příloh e-mailem na lezcikralupy@seznam.cz. Po přijetí a 
akceptaci přihlášky budete vyzváni k úhradě zálohy ve výši 1 500,- Kč, 
po jejímž přijetí budete zařazeni do kurzu. 

mailto:lezcikralupy@seznam.cz

