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Podmínky účas  na Mladé univerzitě Waldviertel – Vysočina 2023: 
 

 Tato přihláška je závazná. 
 Pořadatel ručí za dě  pouze v době konání akce Mladá univerzita Waldviertel-Vysočina.  

— za účastníky, UBYTOVANÉ v JUFA: od neděle 6. srpna 17.00 hodin do pátku 11. srpna 
18.00 hodin.  
— za účastníky NEUBYTOVANÉ v JUFA: od pondělí  8. 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 ch t účastník univerzitní den opus t dříve, 
je třeba to oznámit vedení organizačního týmu. 

 Vaše dítě se zavazuje k účas  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 štěných médiích (např. noviny, skoviny Mladé univerzity), jakož i 
v elektronických médiích (např. internetová stránka Mladé univerzity, facebook). 

 
Můj syn / má dcera se zúčastní od 6. do 11. srpna 2023 a bude ubytován/a v Jugendgästehaus 
Raabs. Účastnický poplatek činí 4 950,- Kč. 
Příjezd účastníků je v neděli  6. srpna 2023 v době mezi 15.00–16.00 hodin.  
 
Účastnický poplatek zahrnuje účast na všech přednáškách, sportovních soutěžích, večerním 
programu, vybraných workshopech a exkurzích, včetně účas  na závěrečné slavnos  a ubytování 
s plnou penzí.  
 
Při odhlášení z účas  například z důvodu nemoci činí stornopoplatek od 10. 7. 2023 20 %, od 24. 7. 
2023 pak 50 % z celkové úhrady nákladů. 
 
Náklady uhraďte prosím nejpozději do 4. července 2023 na účet: 
 
Česká spořitelna a.s.  Číslo účtu/kód banky: 5975097319/0800  
IBAN: CZ91 0800 0000 0059 7509 7319, BIC: GIBACZPX 
 
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 Waldviertel-
Vysočina.  
 


