Závazná přihláška účastníka dětského Karting klubu Motokáry Hořovice
Základní údaje o účastníkovi
Jméno…………………………………………………………..…
Příjmení…………………………………………………………...
Rodné číslo……………………………………Datum narození…………………
Bytem ulice č.p.………………………………………………......
Město………………………......PSČ……………………….........
Mobil účastníka……………………………………………….......
E-mail účastníka………………………………………………......
Přihlašuji se do programu číslo:
Výběr zakroužkujte
1. Začátečník 50
2. Pokročilý 50
3. Začátečník 60
4. Pokročilý 60
První zákonný zástupce:
Jméno a příjmení………………………………………………….....
Mobil………………………………………………………………...
Adresa……………………………………………………………….
E-mail……………………………………………………………….
Druhý zákonný zástupce:
Jméno a příjmení……………………………………………………
Mobil……………………………………………………………….
Adresa………………………………………………………………
E-mail……………………………………………………………….
Provozovna klubu:
Motokárová dráha Hořovice
U svatého Jana 1, 268 01 Hořovice
Provozovatel klubu:
MD speed racing team s.r.o.
Na příkopě 1, 266 01 Beroun
Obsah tréninkových programů klubu:
1. Začátečník:
Zapůjčení klubové motokáry 50ccm / 60ccm, pravidelné tréninky pod vedením instruktora na
dráze 2x v měsíci á 3 hodiny, školení jízdy a základy chování na dráze se zkušeným
instruktorem.
Zapůjčení výstroje: přilba, rukavice, hrudní chránič, šíjový chránič. Možnost přikoupení
dalších volných jízd na dráze bez účasti instruktora. Účast zákonného zástupce povinná.

2. Pokročilý:
Vyžaduje vlastní motokáru, obsah programu je: skladování motokáry v areálu v
zabezpečeném skladu, kompletní servis, veškeré náplně - oleje, benzin, pravidelné tréninky
pod vedením instruktora na dráze 2x v měsíci á 3 hodiny, vyhodnocení telemetrie. Možnost
přikoupení dalších volných jízd na dráze bez účasti instruktora. Účast zákonného zástupce
povinná.
Technický obsah programů:
Začátečník:
V ceně programu je obsaženo zapůjčení výstroje: přilba, rukavice, hrudní chránič, šíjový
chránič a klubové homologované závodní motokáry o objemu 50ccm nebo 60ccm, náplně,
oleje, benzin, filtry, jedna sada závodních pneumatik na sezonu, dvě sady spojovacích tyčí
řízení a dále díly do 1500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) jednotlivé hodnoty.
V případě poškození dražšího dílu nad uvedenou částku 1500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set
korun českých) je zákonný zástupce účastníka povinen takovou škodu provozovateli klubu
uhradit dle ceníku dílů, v termínu do 5 pracovních dnů.
Pokročilý:
V ceně programu je obsaženo skladování motokáry v areálu v zabezpečeném skladu,
kompletní servis, veškeré náplně - oleje, benzin, filtry, ostatní díly lze zakoupit dle
zvýhodněného ceníku klubu.
Cena tréninkových programů:
Začátečník: 8 500,- Kč (slovy osm tisíc pět set korun českých) bez DPH měsíčně.
Pokročilý: 6 500,- Kč (slovy šest tisíc pět set korun českých) bez DPH měsíčně.
Bezpečnost a odpovědnost:
Je stanovena zněním vnitřního řádu areálu Motokáry Hořovice.
Všeobecné podmínky:
Svým podpisem stvrzuji, že dítěti umožním pravidelnou docházku do klubu a v případě
nemoci jej z docházky řádně omluvím. Beru na vědomí, že mé dítě je řádným členem klubu
až na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky a řádně uhrazeného účastnického
poplatku na částečnou úhradu nákladů spojených s činností klubu.
Jsem si vědom(a), že poplatek je placen buď hotově na MD speed racing team s.r.o. p. Miloši
Davidovi v místě areálu Motokáry Hořovice nebo na účet č.: 5860920379/0800.
Jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte.
Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení účastníka a číslo programu.
Termíny úhrad:
1. První úhrada splatná do 10 pracovních dní od podpisu přihlášky zákonným zástupcem
účastníka a provozovatele Karting klubu Motokáry Hořovice zástupce spol. MD speed racing
team s.r.o.
2. Další úhrady jsou splatné vždy do 10. dne následujícího měsíce po zahájení činnosti klubu.

Prohlašuji, že příspěvek uhradím ve stanovených termínech. V případě nezaplacení beru na
vědomí, že MD speed racing team s.r.o. je oprávněn vymáhat náklady spojené s návštěvou
klubu.
Jsem si vědom(a), že zaplacený poplatek je úplatou za zájmové vzdělávání podle vyhlášky
74/2005 Sb. a je nevratný. Pouze v případě přerušení a ukončení docházky mé dcery / mého
syna do klubu z vážných zdravotních důvodů, bude vrácena maximálně jeho poměrná část.
Souhlasím s fotografováním svého dítěte v rámci činnosti klubu a s použitím fotografií na
nástěnkách a webových stránkách pro účely prezentace a propagace Karting klubu
Motokáry Hořovice. Fotografie musí splňovat zásady etiky a dobrých mravů. Prohlašuji, že
jsem se seznámil(a) s obsahem vnitřního řádu areálu Motokáry Hořovice, který je zveřejněn v
tištěné podobě na hlavní nástěnce zákaznického zázemí areálu Motokáry Hořovice a v
digitální podobě na www.motokaryhorovice.cz.
Potvrzuji, že uvedené údaje jsou správné a souhlasím s jejich zpracováním, v souladu se
zákonem č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších změn a doplnění.
Činnost klubu probíhá od první schůzky do 31. 11. 2022, není-li sjednáno jinak.
Níže podepsaní prohlašují, že porozuměli obsahu závazné přihlášky a že odpovídá jejich
pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
V…………….…dne…………………

…………………………………
Zákonný zástupce účastníka

V……………………dne……………………

………………………………………………..
Provozovatel klubu MD racing speed team s.r.o.

