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Seminář s Lady Dragon
Cynthia Rothrock
PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

JMÉNO:

PŘÍJMENÍ:

DATUM NAROZENÍ:

TRVALÉ BYDLIŠTĚ (ulice, číslo, PSČ, město):

MOBILNÍ ČÍSLO:

E-MAIL:

Další údaje o cvičenci:
Zkušenosti s bojovým uměním (sportem) :

VĚK:

Ano

Ne

jaké:

Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. :
Souhlasím s tím, aby škola TAE KWON-DO CLUB BRNO ITF zpracovala a evidovala mé osobní údaje
poskytnuté jí v souvislosti s účastí na semináři s Lady Dragon - Cynthií Rothrock.
Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení § 11 zák. č.101/2000 Sb.
*nehodící se škrtne
Počet osob: 1

2

3

4

5 a více

V……………………………………………. dne……………………… 2012

……………………………………………………………………………
vlastnoruční podpis cvičence (je možné podepsat na místě)
(u osob do 15 let podpis a souhlas zákonných zástupců)

Reverse
Já, níže podepsaný/á tímto svým podpisem potvrzuji, že se účastním semináře s Lady Dragon –
Cynthia Rothrock jehož pořadatelem je občanské sdružení ŠKOLA TAEKWON-DO CLUB BRNO ITF na
vlastní riziko a nebezpečí.

Jsem psychicky i zdravotně schopen účastnit se tohoto semináře a v případě jakéhokoliv úrazu nebudu
po pořadatelích požadovat žádné finanční ani jiné odškodnění a bolestné. Prohlašuji, že jsem si tento
reverse-písemný souhlas před jeho podpisem přečetl a podepsal ho po vzájemné dohodě.

Jméno a příjmení zájemce o seminář, datum narození:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce, datum narození, telefon:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis zákonného zástupce:

Podpis zájemce o seminář:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

V…………………..………… dne…………..………… 2012
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Seminář s Lady Dragon
Cynthia Rothrock
„Dračí Lady“ nebo „Královna akčních filmů“ to jsou přezdívky populární protagonistky
mnoha titulních rolí akčních filmů. Ale její křestní jméno je Cynthia Ann Christine
Rothrock a narodila se 8. března 1957 ve Wilmingtonu ve státě Delaware v USA.
Cynthia Rothrock je nejen skvělá akční hvězda, ale také neuvěřitelně dokonalá
protagonistka bojových umění. Cynthia je nositelkou 5 černých pásů v různých
disciplínách východoasijských bojových umění. Konkrétně se jedná o korejské TANG
SOO DO, korejské TAE KWON DO, čínské EAGLE CLAW, čínské umění WU SHU a také styl
čínského umění severního SHAOLINU.
Když bylo Cynthii 13 let, vyrůstala v městě Scranton v Pensylvánii, kde začala brát
soukromé lekce. Postupně se vypracovala, až získala tituly mistrně World Karate
Champion ve formách a zbraních (1981-1985). Jako první žena se dostala na obal
prestižních časopisů „Inside Kung Fu“ a také „ Black Belt“ magazínu.
Letos Cynthia přijíždí poprvé do České republiky na 15. ročník Budoshow a také na
seminář, který osobně povede pro svoje fanoušky a fanynky Martial Arts. Máte zde
jedinečnou možnost se této akce účastnit naživo a vyzkoušet si trénink s hollywoodskou
hvězdou a královnou akčních filmů.

Termín konání:

sobota, 24. Listopadu 2012

Místo konání:

Centrum tělesné výchovy a sportu – Univerzita obrany
Staňkova č. 374/20, 612 00 Brno – Královo Pole

Spojení MHD:

Zastávka Šumavská (Dopravní podnik města Brna)
Tramvaje č. 1 a č. 6
Autobusy č. 90 a č. 91

GPS:

49.2130822N, 16.6031528E

Čas semináře:

od 9.30 hodin (prezentace, platba semináře na místě)
10.00 hodin (začátek semináře)
13.00 hodin (předpokládaný konec semináře)

Mapa:

http://goo.gl/maps/bxu0H

Ceny za seminář:


Vstup pro diváky-necvičící



Cena pouze pro vystupující na Budoshow
-



890,- Kč za osobu

35 Eur

při zaplacení celé částky do 31.10.2012

990,-Kč za osobu

40 Eur

1.200,-Kč za osobu

50 Eur

1.400,-Kč za osobu

55 Eur

Cena pro vystupující a veřejnost
-



při zaplacení celé částky do 31.10.2012

6 Eur

Cena pro veřejnost
-



150,-Kč za osobu

při platbě od 1.11. do 23.11.2012

Platba na místě konání

Platba na bankovní účet:

2025115399/0800

Variabilní symbol:

Datum narození (např. 01. 08. 1976 – 01081976)

Do kolonky zpráva pro příjemce:

Jméno a příjmení

Přihlášky:

Všichni účastníci seminářů, potvrdí svoji účast e-mailem, poštou
nebo telefonicky nejpozději do pátku 23. 11. 2012 do 20.00 hodin

Strava:
Ubytování:

Individuální, lze využít pohostinství v městské části Brno- Kr. Pole
Individuální, lze využít ubytování v centru – hotel, penziony, aj.

Poznámka:

Účast je na vlastní nebezpečí po odevzdání a vyplnění Reverse
Organizátor nezodpovídá za zneužití obsahu výuky semináře.
Fotografování a videozáznam jen s povolením pořadatele
seminářů.

Co si vzít sebou:

Sportovní oděv, obuv a hlavně dobrou náladu…

Informace:

ŠKOLA TAEKWON-DO CLUB BRNO ITF
Libor Macháň: +420 602 756 704
l.machan@volny.cz

Webové informace:

www.budoshow.com

