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Indian Cultural Wing 

Embassy of India 
Prague  

 

Class Registration Form/Formulář 

                                         

Type of Class/druh výuky 
o Yoga class/kurz jogy o Indian Philosophy/Indická filozofie 

o Sanscrit/výuka sanskrtu o  

o  o  

Applicant Information/údaje uchazeče 

Name/příjmení: Name/jméno: 

of Birth/datum narození: der/pohlaví: onality/národnost: 

e Address/bydliště: 

phone Number/telefonní číslo: kplace/School (Optional)/zaměstnání/škola: 

il Address/emailová adresa: 



                           Emergency Contact Information 

e/jméno tionship/rodinný stav: 

ne/telefonní číslo: il/emailová adresa: 

Additional remarks (Optional): 
 Poznámka: 
 
 
                                   Declaration/prohlášení 

 
1. I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the particulars 

given above and the declarations made are true. 
Potvrzuji, že údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé. 

2. I understand and agree that I will attend classes and take part in activities of 
the ICC at my own risk. The Embassy of India will not be responsible for 
any issues that may result from such participation including, but not limited 
to injury or sickness. 

Souhlasím, že activity pořádané ICC v Praze jsou na moji osobní zodpovědnost. 
Velvyslanectví Indie nenese žádnou odpovědnost, která by povstala z účasti 
na kurzech. 

3. I have read and understood the Rules and Code of Conduct of the ICC, and 
will be abide by its terms. 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami ICC a budu se jimi řídit. 
 

Signature of Applicant/podpis žadatele: 
 
  

Date/datum: 

*** All boxes should be filled in unless otherwise stated. 
       Veškeré kolonky musí být vyplněny,  pokud není uvedeno jinak. 

  

  

 



                                        

 

 

  



Indian Cultural Wing, Embassy of India, 
Prague, Rules and Code of Conduct 

Indické kulturní oddělení v Praze, Podmínky a 
pravidla, kodex chování 

  
Before class/před výukou: 
ICC Identification Card should be presented to the security at entrance and whenever asked for 

inside the premises of the Embassy of India. 

              Identifikační karta ICC bude předložena vždy, když o to budete požádáni uvnitř budovy 
ambasády. 
 
Students are only allowed to enter the classroom for which they are registered. 
Žáci mohou navštěvovat pouze kurzy na které jsou přihlášeni. 
 
Students are only permitted to enter the ICC building and NOT the Chancery. 
Žáci mohou vstupovat pouze do budovy ICC, ale né do proctor velvyslanectví. 
 
Loitering is not allowed. Popocházení po budově není povoleno.  
 
Parking of any vehicle is not allowed/Parkování není povoleno. 
 
It is the sole responsibility of each student to stay up to date on announcements of the Embassy. 
Žáci jsou vyzváni, aby sledovali pokyny velvyslanectví. 
 
The following are not allowed in the premises: food, beverages, pets, large bags/suitcases and 

dangerous items. 
Následující předměty nejsou povoleny: jídlo, nápoje, zvířata, větší tašky, kufry a nebezpečné 

předměty. 
 
During class/během výuky: 
All students should keep the ICC premises clean and take care of equipment and facilities used. 
Všichni student musí udržovat vybavení a prostory čisté. 
 
Students should be punctual and come to the class room in decent and presentable attire. 
Studenti jsou žádání o dochvilnost. 
Unlawful and socially undesirable behaviour towards other students, instructors, ICC staff or 

visitors is strictly prohibited. 
Nezákoné a nežádoucí jednání vůči ostatním studentům, instruktorům, zaměstnancům ICC nebo 

návštěvníkům je přísně zakázáno. 
Students should use instruments/equipment in the classroom under the teachers guidance and 

instructions. 
Studenti mohou využívat vybavení ve třídách dle instrukcí a pod vedením učitele.  
In case of any damage, it should be immediately reported to the teacher or ICC staff. 
V případě poškození, musí být okamžitě hlášeno vyučujícímu, nebo zaměstnancům ICC. 
 
After Class/po vyučování: 



 
Loitering is not allowed. Po ukončení hodiny neprodleně opustťe prostory velvylsancetví. 
 
Students should leave the ICC building after class. 
Studenti jsou žádání, aby neprodleně opustili prostory po ukončení hodiny. 
 
Absence in four (4) successive classes without prior notice may result in the cancellation of class 

registration. 
Neomluvená absence (4) a neúčast může vest ke zrušení registrace. 
 
Failure to comply with ICC Rules will result in refusal/cancellation of registration. 
Případné nedoržení pravidel ICC bude řešeno zrušením registrace. 
 
 
Name/jméno:                               Signature/podpis:                                   Date/datum:  
 

 


