PRIHLÁŠKA
NA KURZ LOVECKEJ LUKOSTREĽBY

INTERNATIONAL BOWHUNTER EDUCATION PROGRAM
Titul:

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Tel:

Email:

Bydlisko:
Krvná skupina:

Povolanie:
Ste držiteľom poľovného lístka?

áno / nie (nehodiace sa škrtnite)

Rok vydania prvého poľovného lístka:

Vaša lukostrelecká výbava:

Žiadateľ sa týmto slobodne a vážne, bez nátlaku, alebo nápadne nevýhodných podmienok prihlasuje na Kurz loveckej lukostreľby I.B.E.P. (ďalej
len „kurz“) organizovaného občianskym združením Slovenské združenie loveckej lukostreľby a súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami a na
znak svojho súhlasu pripája svoj podpis. Žiadateľ týmto vyhlasuje, že berie na vedomie, že absolvovanie kurzu je spoplatené a jeho účasť na
kurze je podmienená zaplatením poplatku vo výške 195,- €. Žiadateľ týmto vyhlasuje, že berie na vedomie, že na absolvovanie kurzu, alebo
vykonanie skúšky nie je právny nárok. Účasť žiadateľa na kurze ako aj vznik poplatkovej povinnosti žiadateľa je viazaný na potvrdenie prihlášky
zo strany organizátora. Organizátor si vyhradzuje možnosť nepotvrdiť prihlášku žiadateľa, a to najmä z kapacitných a organizačných dôvodov.
V poplatku je zahrnuté zabezpečenie certifikovaných školiteľov a inštruktorov programu I.B.E.P., zabezpečenie školiacich materiálov,
zabezpečenie školiacej miestnosti, zabezpečenie areálu na vykonanie praktickej skúšky, vykonanie teoretického školenia, vykonanie teoretickej
a praktickej skúšky, členstvo v SBA na dva roky, a v prípade zloženia skúšky vystavenie certifikátu. V poplatku nie sú zhrnuté žiadne výdavky
žiadateľa spojené s jeho účasťou na kurze, a to najmä výdavky na výstroj, cestovné, ubytovanie, stravu, atď.. Žiadateľ týmto berie na vedomie,
že kurz pozostáva z teoretickej prípravy a je ukončený teoretickou a praktickou skúškou. Žiadateľ je na vykonanie praktickej skúšky oprávnený
a povinný použiť vlastnú osobnú lukostreleckú výbavu, ktorá je v súlade s osobitnými predpismi. Podrobnosti o lukostreleckej výbave nájdete na
internetovej stránke www.bowhunting.sk v časti I.B.E.P.. V prípade zisteného nesúladu lukostreleckej výbavy je organizátor oprávnený
žiadateľovi odoprieť možnosť vykonania praktickej skúšky. Organizátor si vyhradzuje právo na odopretie možnosti vykonania praktickej skúšky
žiadateľovi, ktorý bude v čase jej konania pre jej vykonanie nespôsobilý, a to na základe vlastnej úvahy organizátora. Žiadateľ týmto vyhlasuje,
že berie na vedomie, že organizátor sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti voči žiadateľovi, alebo tretím osobám, spôsobenej žiadateľom
v súvislosti s absolvovaním kurzu, alebo vykonaním skúšky. Za tieto škody zodpovedá žiadateľ. Žiadateľ týmto vyhlasuje, že odškodní všetkých
poškodených, ktorý si voči organizátorovi uplatnia nároky na náhradu škody spôsobenej žiadateľom v súvislosti s absolvovaním kurzu, alebo
vykonaním skúšky. Žiadateľ svojím podpisom na tejto prihláške dáva občianskemu združeniu, v súlade s ust. § 7 ods. 1 a § 10 zákona č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, výslovný súhlas na spracovanie a evidenciu všetkých jeho osobných
údajov uvedených v tejto prihláške na účely činnosti občianskeho združenia, a to bez ďalších obmedzení. Žiadateľ týmto vyhlasuje, že všetky
vyššie
uvedené
osobné
údaje
sú
ku
dňu
ich
poskytnutia
správne
a úplné.

V .......................... dňa ......................

Slovenské združenie loveckej lukostreľby
Štefánikova 203
956 31 Krušovce
Slovenská republika

Podpis ..................................

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0634667464/0900
IBAN: SK0809000000000634667464
BIC/SWIFT: GIBASK BX

IČO: 42 201 411
DIČ: 202 303 6554
E-mail: info@bowhunting.sk
Web: www.bowhunting.sk

