1

PŘIHLÁŠKA k účasti na Mladé univerzitě Waldviertel-Vysočina
Termín: 4. srpna až 9. srpna 2019, Kampus Raabs
www.jungeuni-waldviertel.at

Pořadatel: Spolek Europa Brücke Raabs, Hauptstr. 25, A - 3820 Raabs/Thaya
Tel.: +43 (0) 664 34 36 913
Přihlášení je možné v termínu od 15. 4. do 5. 7. 2019!
Prosíme o kompletní vyplnění tohoto formuláře. Podepsanou přihlášku naskenujte a zašlete
mailem na: prihlaska@jungeuni-waldviertel.at (nebo faxem na 0043 2846/365 21).
Vyplňte prosím čitelně tiskacím písmem:
Můj syn/má dcera (v případě sourozenců použijte více formulářů)
__________________________
Jméno

________________________________
Příjmení

__________________________
Datum narození

________________________________
Gymnázium /základní škola (místo)

____________________________________________________________
Adresa bydliště (ulice, číslo domu, PSČ, město)
____________________________________________________________
E-mailová adresa (bezpodmínečně prosím uveďte e-mail rodičů)
____________________________________________________________
Telefonní číslo rodičů, popř. zákonných zástupců (číslo, na kterém je zajištěna dosažitelnost)
____________________________________________________________
Jména zákonných zástupců

NEZÁVAZNÝ POŽADAVEK NA UBYTOVÁNÍ: Můj syn / moje dcera by chtěl/a bydlet na pokoji společně
s ________________________________________________________.

Svým podpisem potvrzujete Váš souhlas s níže uvedenými podmínkami:



Tato přihláška je závazná.
Europa Brücke Raabs ručí za děti pouze v době konání akce Mladá univerzita WaldviertelVysočina.
— za účastníky, UBYTOVANÉ v JUFA: od neděle 4. srpna 17.00 hodin do pátku 9. srpna 18.00
hodin.
— za účastníky NEUBYTOVANÉ v JUFA: od pondělí 5. srpna 7.30 hodin, úterý, čtvrtek a pátek
od 9.00 hodin, středa od 7.00 hodin a končí po skončení příslušného večerního programu
popř. v pátek do 18.00 hodin. V případě, že bude chtít účastník univerzitní den opustit dříve,
je třeba to oznámit vedení organizačního týmu.
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Vaše dítě se zavazuje k účasti na programu Mladé univerzity Waldviertel-Vysočina a
k dodržování pokynů organizačního týmu.
V případě závažného porušení kázně (např. konzumace alkoholu, kouření, …) bude účastník
z Mladé univerzity Waldviertel-Vysočina vyloučen.
Účast na Mladé univerzitě Waldviertel-Vysočina je možná teprve po dosažení věku 11 let.
Maximální věk studenta činí 14 let.
Souhlasím se zveřejněním fotografií (z Mladé univerzity Waldviertel-Vysočina) mého syna /
mé dcery v tištěných médiích (např. noviny, tiskoviny Mladé univerzity), jakož i
v elektronických médiích (např. internetová stránka Mladé univerzity, facebook).

Můj syn / má dcera se zúčastní od 4. do 9. srpna 2019 a bude ubytován/a v Jugendgästehaus Raabs.
Účastnický poplatek činí 3 990,- Kč.
Příjezd účastníků je v neděli 4. srpna 2019 v době mezi 17.00–19.00 hodin.
Účastnický poplatek zahrnuje účast na všech přednáškách, sportovních soutěžích, večerním
programu, vybraných workshopech a exkurzích, včetně účasti na závěrečné slavnosti a ubytování
s plnou penzí.
Při odhlášení z účasti například z důvodu nemoci činí stornopoplatek od 8. 7. 2019 20 %, od 22. 7.
2019 pak 50 % z celkové úhrady nákladů.
Náklady uhraďte prosím do 14 dnů od Vašeho přihlášení, nejpozději však do 8. července 2019 na
účet:

Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, Jindřichův Hradec Číslo účtu: 8000048537/7940
IBAN: CZ40 7940 0000 0080 0004 8537, BIC: SPWTCZ21
Přihláška Vašeho syna / Vaší dcery je platná teprve po uhrazení nákladů. Pořadí přihlášek bude
určeno podle data obdržení úhrady nákladů. Prosíme o pochopení, pokud Vašeho syna / Vaší dceru
již nebude možné z důvodu naplněné kapacity pobytu přihlásit na Mladou univerzitu WaldviertelVysočina.

__________________________
Místo / datum

________________________________
Podpis rodičů, popř. zákonného zástupce

POZOR: Vaše dítě potřebuje platný cestovní pas!

Organizační tým Mladé univerzity Waldviertel-Vysočina se těší na napínavý týden
v Raabsu.
Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku a na Vysočině.
Zažijte univerzitní atmosféru pod širým nebem!

