
Přihláška na úvodní říjnovou ukázkovou hodinu kurzu poskytovaného  

Informačním + volnočasovým a spolkovým centrem města Hrob  

pro školní rok 18/19  

Přihlašuji se / svou dceru / svého syna* …………………………………………............. 

Na úvodní hodinu kurzu (datum/ kurz)…………………………… ……………………… 

Beru na vědomí, že svůj další případný zájem musím oznámit písemně (osobně, email - 

scan) a kurzovné zaplatit do první regulérní hodiny. 

 

Dne ………………………… 

Podpis popř. podpis. Zákonného zástupce ………………………………. 

 

* nehodící se škrtněte 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Závazná přihláška na kurz / kurzy poskytované  

Informačním + volnočasovým a spolkovým centrem města Hrob  

pro školní rok 18/19 

Přihlašuji se / svou dceru / svého syna* ……………………………………………………. 

do kurzu / popř. kurzů* ……………………………………………………………………… 

Beru na vědomí, že platba převodem musí být připsána na účet nejméně den před 

začátkem kurzu. Na základě platby bude zájemce zapsán na prezenční listinu.  

Platby je možno uskutečňovat čtvrtletně 1/3 z částky, pololetně 1/2 z částky anebo na celý 

rok.  

Kurzovné uhradím  

                                              hotově v „Centru“      X       bankovní převodem* 

 

Dne ………………………… 

Podpis / popř. podpis zákonného zástupce* …………………………………… 

* nehodící se škrtněte 



Kurzy a kurzovné školní rok 18/19 

 Informační + volnočasové a spolkové centrum města Hrob nabízí: 

Němčina dospělí 1500,-Kč / úterý 19.00 - 20.00 hod. 

Němčina skupina kombinovaná děti 900,- Kč a dospělí 1500,-Kč  

 / lichá středa 16.30 - 17.30 hod. a sudé úterý 15.00  16.00 hod.   

Angličtina dospělí 1500,-Kč / úterý 17.00 - 18.00 hod. 

Angličtina děti 900,-Kč / úterý ml. 15.15 - 16.00 a st. 16.00 - 16.45 hod. 

Parkour – děti ** 900,-Kč / úterý I. skupina 15.00 – 16.00 II. skupina 16.00 – 17.00 hod.  

Příprava na uměleckou školu 1350,-Kč / pondělí 16.00 hod. - 17.30 hod. 

Street art - děti 1350,-Kč / pondělí 17.30 - 19.00 hod. 

Výtvarné techniky - dospělí 2250,-Kč / pátek 17.00 - 18.30 hod. 

Ruční dílny – rodič + dítě * 1650,-Kč / pátek 15.30 - 17.00 hod. 

Ruční dílny – rodič + dvě děti * 1850,-Kč / pátek 15.30 - 17.00 hod. 

Keramika - děti 1350,-Kč / úterý 17.00 - 18.30 hod. 

Keramika - dospělí 2250,-Kč / úterý 18.30 - 20.00 hod. 

Keramika - materiál na osobu a rok 300,-Kč 

Č. ú. 19-1060451369/0800, v. s. 21112141,  

poznámka: za koho, jaký kurz a jaké období např.: Jarda Kužel, parkour, na rok (1/2, 1/3) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kurzy a kurzovné školní rok 18/19 
Informační + volnočasové a spolkové centrum města Hrob nabízí: 

Němčina dospělí 1500,-Kč / úterý 19.00 - 20.00 hod. 

Němčina skupina kombinovaná děti 900,- Kč a dospělí 1500,-Kč  

 / lichá středa 16.30 - 17.30 hod. a sudé úterý 15.00  16.00 hod.   
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Parkour – děti ** 900,-Kč / úterý I. skupina 15.00 – 16.00 II. skupina 16.00 – 17.00 hod.  

Příprava na uměleckou školu 1350,-Kč / pondělí 16.00 hod. - 17.30 hod. 

Street art - děti 1350,-Kč / pondělí 17.30 - 19.00 hod. 

Výtvarné techniky - dospělí 2250,-Kč / pátek 17.00 - 18.30 hod. 

Ruční dílny – rodič + dítě * 1650,-Kč / pátek 15.30 - 17.00 hod. 

Ruční dílny – rodič + dvě děti * 1850,-Kč / pátek 15.30 - 17.00 hod. 

Keramika - děti 1350,-Kč / úterý 17.00 - 18.30 hod. 

Keramika - dospělí 2250,-Kč / úterý 18.30 - 20.00 hod. 

Keramika - materiál na osobu a rok 300,-Kč 

Č. ú. 19-1060451369/0800, v. s. 21112141,  

poznámka: za koho, jaký kurz a jaké období např.: Jarda Kužel, parkour, na rok (1/2, 1/3) 

 


