
sportovní víkend  

S-centrum Benešov 
17.9. – 19.9.2021  

 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

 
 
Jméno a příjmení:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel.číslo:  …………………………………….……….……………….                 Email:  ………………………..………….…………………………………… 
 
 
Snídaně formou bufetu. 
 
Večeře výběr ze 3 jídel – výběr na místě při příjezdu  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Měla bych zájem o tyto lekce – označ křížkem (přesné složení lekcí bude později upřesněno podle Vašeho zájmu) 
 
⃝  běžecký trénink pod vedením profesionální trenérky Lucky Němečkové 
 ⃝ začátečník (neběhám nebo zkouším běhat) 
 ⃝ pokročilý (běhám) 
⃝  spinning – externí instruktor/ka 
⃝  PPL – problémové partie - lekce zaměřená na posílení a tvarování bříška, boků, zadečku, stehen i paží (s pomůckami i bez) 
⃝  bodystyling – rytmické cvičení na hudbu, jednoduchá aerobiková sestava s jednoduchým posilováním 
⃝  bodystep – rytmické cvičení na hudbu na stepech 
⃝  tabata TRX – intenzivní intervalový trénink 20/10 se závěsným systémem 
⃝  interval – náročný kruhový trénink trochu jinak, 10 - 13 stanovišť, každý cvik třikrát za sebou (s pomůckami i bez) 
⃝  kruhový trénink – posilovací lekce ve fitness na strojích a s pomůckami  
⃝  pilates/zdravá záda – pomalá lekce s prvky pilates a zdravotního cvičení 
⃝  vinyasa slow flow jóga - plynulá, dynamičtější lekce jógy 
⃝  jemná jóga - forma Hathajógy v pomalém tempu s dechem a s delší vydrží v pozicích 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Chci být ubytována na pokoji s:  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Jiná přání: ……………………………………….….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Platební podmínky: 

• Celková cena 2490,- Kč (polopenze, ubytování – dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje, 4 lekce cvičení, sobotní bowling) 

• Záloha ve výši 1000,- Kč je splatná do 1 týdne po odeslání přihlášky 

• Doplatek ve výši 1490,- Kč je splatný nejpozději 1 měsíc před plánovaným víkendem tzn. do 16.8.2021.  

• Platbu proveďte na bankovní účet č. 670100-2211677336/6210 – do poznámky uveďte své příjmení a jméno. Připsání 
částky na účet Vám bude potvrzeno. 

Storno podmínky: 

• Zrušení víkendu ze strany organizátorky - bude vrácena celá částka, která byla zaplacena. 

• Zrušení víkendu ze strany účastnice do 7.8.2021 - bude vrácena celá částka, která byla zaplacena. 

• Zrušení víkendu ze strany účastnice od 8.8. do 15.8.2021 - bude vrácen doplatek 1290 Kč (bez zálohy) 

• Zrušení víkendu ze strany účastnice po 16.8.2021 bude účtován storno poplatek ve výši 100% ceny  
_______________________________________________________________________________________________________ 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) beru na vědomí a souhlasím, aby B FITNESS zpracovávalo mé osobní údaje uvedené v přihlášce (jméno, příjmení, emailová 
adresa, telefonní číslo) k účelům informačním a provozním. 
B FITNESS neposkytuje a nebude poskytovat osobní údaje žádné další osobě. 

 
Datum:                                                                     Podpis:                                                                                                 


