
      

Přihláška na kurz ZZA v termínu 23.11., 24.11. a 30.11., 1. 12. 2019    ev. číslo: ...................... 

 

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

 

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

 

Datum narození: ...................................      Místo narození: ........................................................ 

 

Číslo OP: ..................................   Národnost: ................................................ 

 

a) jsem plavec                          b) jsem slabý plavec                             c) nejsem plavec 

 

Souhlasím s účastí na tomto kurzu, jsem obeznámen/a  s riziky spojenými s výukou první 

pomoci v praktické části kurzu a tudíž nebudu uplatňovat na pořadateli kurzu náhradu škody 

na zdraví, či majetku. Nejsem si vědom/a žádných závažných okolností, které by bránily účasti 

na tomto kurzu ZZA. Souhlasím také s cenou kurzu, jsem obeznámen/a s výší a účelem 

poplatku. Přesné platební údaje Vám budou zaslány na Váš email po odeslání přihlášky, pro 

identifikaci plateb Vám zašleme evidenční číslo. Přihlášku odešlete na e-mail 

hanavcova.ivet@gmail.com nejpozději do 15. 11. 2019. 

Zavazuji se k uhrazení poplatku ve dvou termínech nebo najednou a to:  

1) záloha 1100,- bude uhrazena do 15. 11. 2019 a bude připsána na příslušné č. ú. 

2) doplatek 1100,- bude uhrazen nejpozději do 29. 11. 2019, na výše uvedené č. ú., bez 

uhrazeného doplatku nebude vydáno potvrzení o absolvování. 

3) V případě platby v hotovosti, hlaste předem telefonicky nebo e-mailem. 

Vrácení poměrné částky z poplatku je možné pouze v případě vážných zdravotních potíží, 

s doložením lékařského potvrzení nebo náhlého úmrtí v rodině, taktéž písemně doloženého. 

Z poplatku posléze bude odečteno 10 % z celkové částky za administrativní a tiskové výdaje. 

Vracení částky bude provedeno podle Vaší žádosti na č. ú. nebo vráceno v hotovosti. 

S Vašimi osobními údaji bude nakládáno podle příslušných právních předpisů  

o ochraně osobních údajů a současné legislativě podle GDPR, čili jsou 

bezpečně chráněny, nebudou poskytovány třetím stranám a slouží 

výhradně k dokumentaci a evidování tohoto kurzu. 

Souhlasím, že fotografie pořízené na tomto kurzu mohou být použity  

jako propagační materiál na webu www.naucseprvnipomoc.cz a jeho     

souvisejícím facebookovém profilu a Instagramu.     

 

Dne: ............................................                                                   

Kde: ............................................                                                  ..................................................                                                                                                                                    

                                                                                                                        Podpis účastníka  

 

mailto:hanavcova.ivet@gmail.com
http://www.naucseprvnipomoc.cz/


Podrobné a důležité informace ke kurzu 

(nechte si u sebe) 

 

Platbu za kurz proveďte následujícím způsobem: 

Buď ve dvou termínech nebo najednou na č. ú.: 277764249/0300. 

1) záloha 1100,- bude uhrazena do 20. 11. 2019 a bude připsána na příslušné č. ú.  

2) doplatek 1100,- bude uhrazen do 30. 11. 2019, na výše uvedené č. ú., nejpozději však do 

3. 12. 2019, bez uhrazeného doplatku nebude vydáno potvrzení o absolvování. 

3) Celková částka hrazena jednorázově činí 2200,- splatná nejpozději 30. 11. 2019 na výše 

uvedené číslo účtu, var. symbol: evidenční číslo, pozn. příjemci: příjmení účastníka. 

Při platbě převodem nutno zadat variabilní symbol: uveďte ev. číslo, které Vám bude 

zasláno společně s pokyny k platbě na email! 

Platbu v hotovosti hlaste předem buď na tel.: 608 450 435 nebo e-mailem: 

hanavcova.ivet@gmail.com. 

 

Náplň kurzu:          1. víkend 

                                 1. Základy stavby a funkce lidského těla (sobota) 

                                 2. První pomoc – teoretická část (sobota) 

                                 3. První pomoc – praktická část – život zachraňující postupy (neděle) 

                                 4. První pomoc – teoretická část – hygiena a epidemiologie (neděle) 

                                  

                                 2. víkend 

                                 5. Péče o nemocné, cvičné zápisy do zdrav. dokumentace (sobota) 

                                 6. Základy zdravotnické dokumentace (sobota) 

                                 7. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí (sobota) 

                                 8. První pomoc – záchrana tonoucího (sobota - 2h.praxe v bazénu) 

                                 9. Test a závěrečné ústní zkoušky s praktickou ukázkou (neděle) 

                               10. Předání certifikátů a rozloučení (neděle) 

 

Sraz: 23. 11. 2019 v 8.45 v Horově ulici č. p. 36, zvonit na zvonek (Být Fit), 4. patro 

           Doporučujeme zaparkovat v Čechově ulici kousek dál od budovy, pokud nechcete platit 

           parkovné. Předpokládaný konec bude každý den v 17 h., ale může se podle situace   

           změnit, max. však o 30 min. V neděli 24.11. sraz také v 8.45 výuka začne vždy v 9 h.,   

           proto Vás prosíme o dochvilnost, 30.11. a 1.12. také sraz v 8.45. 

          30.11. od 13 h. proběhne v bazénu ve Všestarech výuka záchrany tonoucího, s sebou    

          plavky, ručník a mýdlo. 

 

S sebou: psací pomůcky, OP, oběd (je možnost ohřát si ho v mikrovlnce), dobrou náladu. ☺ 

                Můžete mít s sebou i přezůvky, dle Vašeho pohodlí. 

                Káva, voda, čaj a pochutiny zajištěny. 
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