Prevádzka: Klub Plávanie Plutvička, Hummelova ul.12, Bratislava ,
Prevádzkovateľ : ŠAŠOVINKY (o.z.), Opletalova 82, 84107, Bratislava
IČO: 42264588 , DIČ: 2023605276
Tel: 0905 820426 email: plavanieplutvicka@gmail.com,
účet: SK2183300000002100768841

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Ďakujeme, že ste sa rozhodli prihlásiť do našich pohybových kurzov !

Záväzne prihlasujem svoje dieťa do pohybového kurzu: .......................................................................................
Údaje o účastníkoch kurzu
meno a priezvisko rodiča: ..................................................................................................................................
telefonický kontakt: ...................................................mail:................................................................................
meno a priezvisko dieťaťa: .............................................................................................................................
dátum narodenia dieťaťa: ...................................................................................................................................
záznamy o dieťati ( ak má dieťatko vývojové odchýlky, oneskorený psychomotorický vývin, o ktorých by sme
mali vedieť, uveďte)
..............................................................................................................................................................................
Podmienky účasti na kurze
Lekcie sa môže zúčastniť iba dieťa riadne prihlásené na základe podpísanej a vyplnenej prihlášky
(odovzdať na prvej lekcii). Podpísaním prihlášky objednávateľ súhlasí s prevádzkovým poriadkom klubu
Plávanie Plutvička ( ďalej len „klubu“).
Objednávateľ sa prihlasuje zaslaním objednávky mailom: plavanieplutvicka@gmail.com a následným
zaplatením kurzu, prevodom, prípadne v hotovosti pred začatím kurzu. Do poznámky k platbe uveďte prosím
celé meno dieťaťa a mesiac kurzu.
Zaplatením kurzu objednávateľ prejavuje záujem o miesto vo zvolenom mesiaci. Prideľovanie miest do kurzov
je výhradne v kompetencii poskytovateľa kurzu. V prípade, že poskytovateľ kurzu nezaradí objednávateľa v ňom
zvolenom mesiaci, má objednávateľ nárok na vrátenie celej platby, prípadne môže počkať na začiatok kurzov v
neskoršom termíne. Objednávateľ je povinný pred začiatkom kurzu zaplatiť stanovenú cenu kurzu. V prípade, že
objednávateľ zaplatí kurz a rozhodne sa kurzu nezúčastniť, bude mu vrátená zaplatená cena s odrátaním
príslušného storno poplatku. O možnostiach náhrad vynechaných lekcií je potrebné sa informovať mailom. V
prípade, že sa účastník kurzu zahlási na náhradnú výukovú hodinu a nezúčastni sa jej, nemá nárok na jej
opätovné nahradenie.
V prípade neočakávanej situácie je možné kurz na základe písomného odôvodnenia prerušiť. Účastník má právo
na vrátenie poplatku alebo pomernej časti v prípade, ak nemohol z preukázateľne závažných dôvodov , alebo
zavinením zo strany poskytovateľa absolvovať zaplatené lekcie.
Storno poplatky pri odhlásení z kurzu
7 a viac dní pred začiatkom kurzu 0 euro
1-7 dní pred začiatkom kurzu 20 euro
V deň začiatku kurzu, prípadne bez ohlásenia alebo počas kurzu 100% z ceny kurzu.
Náhrady a odhlasovanie lekcií
V cene kurzu je zahrnutých 8 výukových hodín, možnosť nahradiť si 3 riadne ospravedlnené lekcie.
Objednávateľ sa musí odhlásiť do 18 hodiny pred nasledujúcou výukovou hodinou SMS na číslo 0944614302
alebo mailom deň vopred, ak si chce uplatniť nárok na náhradu tejto výukovej hodiny. Ústne oznámenie
neprítomnosti nie je dostatočné! Vymeškané výukové hodiny si musí nahradiť do 2 mesiacov.
Výnimočná situácia
V období zvýšenej chorobnosti alebo pandémie je možnosť odhlásenia a z lekcie do 8:00 hod. v deň lekcie SMS
0944614302 alebo mailom plavanieplutvicka@gmail.com. V prípade nariadenia uzatvorenia prevádzky kvôli
pandémii si prevádzkovateľ vyhradzuje právo prevedenia lekcií na obdobie opätovného otvorenia.
Prevádzkovateľ klubu si vyhradzuje možnosť upraviť podmienky kurzu s ohľadom na maximálnu bezpečnosť
klientov ako napr. povinnosť nosenia rúšok v centre, dezinfekcia rúk, obmedzenie vstupu osôb atď.
Zodpovednosť za dieťa:
RODIČIA SÚ PLNE ZODPOVEDNÍ ZA SVOJE DIEŤA! Deti sa v centre nesmú pohybovať samé, dieťa
nikdy nenechávame bez dozoru ! Počas kurzu za dieťa zodpovedá dospelá osoba, ktorá ho sprevádza. V
prípade potreby sa vzdialiť využívajte ohrádku k zaisteniu dieťaťa, alebo požiadajte personál o dozor dieťaťa .

Počas celej doby kurzu dieťa sledujte, istite, nenechávajte bez dozoru v miestnosti, telocvični, v sprchách ani pri
bazéne. Retiazky, náramky, a iné ozdoby sú na lekciách zakázané, rovnako konzumácia jedla a žuvanie žuvačky
v priestoroch telocvične, šatne i bazéna.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy účastníka kurzu ! Pokiaľ má dieťa
účastníka akékoľvek zdravotné ťažkosti, je povinný sa o vhodnosti kurzu poradiť s lekárom. Účastník kurzu
je povinný okamžite informovať poskytovateľa kurzu v prípade zistenia závažného ochorenia, ktoré by
mohlo ohroziť zdravie jeho dieťaťa prípadne deti ostatných účastníkov kurzu!
Čestné prehlásenie o zdravotnom stave







Čestne prehlasujem, že nie som si vedomý žiadnej prekážky z hľadiska zdravotného stavu
dieťaťa, ktorá by bránila navštevovať kurz plávania dojčiat a batoliat, potvrdzujem, že u dieťaťa
neboli diagnostikované choroby, ktoré by mohli pri zvýšenej námahe, alebo dlhšom pobyte vo
vode zhoršiť, alebo ohroziť zdravie dieťaťa, alebo mohli spôsobiť ochorenie iných účastníkov
kurzu, dieťa neprejavuje známky akútneho ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenie
(karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).
Zaväzujem sa chodiť do kurzu s dieťaťom len v dobrom zdravotnom stave!
Čestne prehlasujem, že budem informovať o zdravotnom stave môjho dieťaťa i rodiča v súlade
s opatreniami a nariadeniami vyplývajúcimi zo súčasnej epidemiologickej situácie. Budem
rešpektovať aktuálne opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie
šírenia COVID-19.
Dieťa, Vy, alebo iná blízka osoba nežije v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo
podozrivou z ochorenia COVID -19, ani nebolo s takouto osobou v kontakte.

Som si vedomý/á/ právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si
vedomý/á/, že by som sa dopustil/a/ priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z.. o verejnom
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov." Som si vedomý(á), že v prípade
nepravdivého vyhlásenia bude naše dieťa nútené predčasne ukončiť kurz plávania a to bez
nároku na vrátenie kurzovného.
Čestne prehlasujem, že som bol oboznámený s právami a povinnosťami účastníka kurzu, hygienickými,
organizačnými a bezpečnostnými pravidlami, rozumel som im a zaväzujem sa ich dodržiavať – prehlasujem, že
som si prečítal prevádzkový poriadok zverejnený na webe prevádzkovateľa.
Svojim podpisom vyjadrujem svoj súhlas s uvedenými podmienkami a záväzne prihlasujem svoje dieťa na kurzy
klubu Plávanie Plutvička.
podpis rodiča (zákonného zástupcu)........................................

Fotografovanie
Prihlásením sa do kurzu dáva objednávateľ povolenie na fotografovanie a natáčanie seba a svojho dieťaťa na
video a na použitie týchto fotografií a videí poskytovateľom kurzu na účel:
Zverejnenia fotografií a videí na webovej stránke poskytovateľa www.plavanieplutvicka.eu
Zverejnenia fotografií a videí na sociálnych sietí Facebook a Instagram, s cieľom prezentovania kvality práce
poskytovateľa verejnosti. Fotografie budú uchovávané po dobu 5 rokov, po uplynutí doby budú vymazané.
Poskytnutie fotografií, videí i súhlasu s ich zverejnením je dobrovoľné. Tento súhlas je možné kedykoľvek
písomne odvolať. Odvolanie bude účinné dňom doručenia.
Účastník kurzu, môže tieto fotografie použiť iba pre rodinné účely, nesmie fotografie zverejniť na sociálnych
sieťach, weboch alebo použiť na propagovanie konkurenčných firiem baby plávania.
podpis rodiča (zákonného zástupcu)........................................

Ochrana osobných údajov
Objednávateľ svojim podpisom súhlasí, aby v zmysle nariadenia EU 2016/679, o ochrane osobných údajov,
poskytovateľ kurzu spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ( meno, priezvisko, dátum narodenia dieťaťa, email, telefónne číslo, ) a spracovával ich vo svojich informačných systémoch na účel vedenia databázy
objednávateľov a účastníkov kurzu, zasielanie newsletterov informujúcich o novinkách a ponúkaných aktivitách
na e-mailovú adresu max.2 x mesačne s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť. Zasielanie informácií
o zmenách lekcií a organizácii kurzu SMS alebo e-mailom , s možnosťou kedykoľvek zasielanie ukončiť.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov objednávateľ dáva na dobu trvania platnosti zakúpených lekcií a na
ďalšie tri roky za účelom vysporiadania práv a povinností s tým, že môže kedykoľvek písomne požiadať
poskytovateľa o ukončenie spracovania uvedených údajov, okrem údajov, ktoré musí poskytovateľ spracovávať
zo zákonných dôvodov na nevyhnutne potrebný čas. Spracovávanie údajov je vykonávané výlučne
poskytovateľom kurzov. Osobné údaje môžu spracovávať aj externí spracovávatelia ako lektori a subjekty
spolupracujúce s poskytovateľom.
Poskytovateľ kurzu sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi záujemcu o kurz zaobchádzať a nakladať v súlade s
platnými právnymi predpismi. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže záujemca o kurz odvolať
kedykoľvek písomnou formou, požadovať si o výmaz osobných údajov, vzniesť námietku proti spracovávaniu.
Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia takéhoto odvolania. Údaje nebudú prenášané do krajín tretieho
sveta.
V prípade poskytnutia len čiastočného súhlasu so spracovaním osobných údajov, môže byť služba plnená len
v rozsahu, ktorý umožňujú poskytnuté údaje.
Všetky žiadosti, sťažnosti a podnety môžete posielať na e-mail: plavanieplutvicka@gmail.com alebo volať na
mobil 0905820426.
VÝSLOVNE SÚHLASÍM S VYŠŠIE UVEDENÝM.

V .................................................. dňa ............................
podpis rodiča (zákonného zástupcu)........................................

