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Závazná přihláška pracovní víkend 

Občanské sdružení Nataraj,  
Skalka u Doks 22, 472 01 Doksy
IČO: 26550237, DIČ: 173-26550237


Pracovní víkend na Skalce	 

Náplň pracovního víkendu -  přes den práce na zahradě a kolem domu, večer tanec, meditace, tantra, masáže. Pobyt zdarma, včetně ubytování a stravy 3x denně	

		
................................................................................................................
Datum konání (uveďte prosím termín víkendu, ve kterém přijedete)					
Začátek v pátek 19:00 hod


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


...................................................................................................................................................................................
Adresa

..............................................................................................
E-mail

..............................................................................................
Telefon / mobil	

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vyplněnou přihlášku je třeba uložit, teprve pak ji připojte k e-mailové zprávě jako přílohu a odešlete. Pokud přihlášku neuložíte, pak se údaje Vámi vyplněné ztratí a přihláška bude doručena prázdná!

Podmínkou pro účast je souhlas s Účastnickou dohodou  stvrzený podpisem.





..............................................................................................
Datum, podpis účastníka

Vyplněnou přihlášku zašlete laskavě na adresu: 
Občanské sdružení Nataraj,  
Skalka u Doks 22, 472 01 Doksy 
nebo e-mailem na adresu nataraj@seznam.cz
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 Účastnická dohoda se sdružením Nataraj

Občanské sdružení Nataraj,  
Skalka u Doks 22, 472 01 Doksy
IČO: 26550237, DIČ: 173-26550237

Občanské sdružení Nataraj se zabývá pořádáním kurzů osobního rozvoje a růstu. Pro zajištění bezpečí, komfortu a dobrého průběhu těchto kurzů platí v jejich průběhu následující pravidla: 

1) Každý účastník nese sám za sebe a své chování plnou  zodpovědnost.

2) Programy mohou být pro některé účastníky fyzicky nebo psychicky náročné. A to zejména pro lidi, kteří měli v minulosti anebo mají psychické problémy, prožili nějakou velmi obtížnou událost, užívali psychotropní látky, byli anebo v současné době jsou v péči psychologa nebo psychiatra. Požadujeme proto, aby všichni účastníci o těchto skutečnostech informovali vedoucího kurzu anebo organizátora. Tyto informace považujeme za důvěrné, mohou nám však pomoci vytvořit pro Vás seminář inspirující a zároveň bezpečný.

3) Sdružení Nataraj ani jiná osoba nenese zodpovědnost za případné ztráty, škody či zranění, ke kterým by v průběhu seminářů došlo.

4) Požadujeme, aby všichni účastníci informovali organizátory o případných zdravotních obtížích a infekčních onemocněních, které by mohly ohrozit anebo omezit je anebo ostatní přítomné. 

5) Účastníci mladší 18 let musí mít k účasti na programu souhlas rodičů nebo opatrovníka. 

6) Účastník poskytne organizátorům kontakt na osobu, se kterou se mohou spojit v případě neočekávané události (např. zranění).


Já (jméno a příjmení) .......................................... bez výhrad souhlasím s výše uvedenými pravidly. 

Datum: 		.................................................... 



Podpis: 		....................................................  
________________________________________________________________________________ 

Kontaktní osoba pro neočekávané situace: 

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

Váš vztah 		....................................................

Adresa: 		.............................................................................................................................

Telefon : 		....................................................

