Prevádzka: Aquababy klub Plávanie Plutvička, Hummelova ul., Bratislava,
Prevádzkovateľ : ŠAŠOVINKY o.z., Opletalova 82, 84107, Bratislava IČO: 42264588 ,
DIČ: 2023605276
Tel: 0905 820426 email: plavanieplutvicka@gmail.com,
účet: 2100768841/8330, do poznámky celé meno dieťaťa.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA do kurzu "plávania" dojčiat a batoliat
PLUTVIČKA.
Záväzne prihlasujem svoje dieťa do kurzu plávania dojčiat a batoliat v termíne :
.............................................................................

Údaje o účastníkoch kurzu
meno a priezvisko rodiča: ...........................................................................................................................
telefonický kontakt: ...................................................mail:
.............................................................................................
meno a priezvisko dieťaťa: ........................................................................................................................
dátum narodenia dieťaťa: ............................................................................................................................
Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli navštevovať naše pohybové kurzy. Ďakujeme.
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 baby klubu Plutvička.
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.
Zaplatením zálohy 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 zaplatenej zálohy, 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 budú účastníci kurzu informovaný emailom alebo SMS. V prípade, že sa účastník kurzu zahlási na
náhradnú výukovú hodinu a nezúčastni sa jej, nemá nárok na jej opätovné nahradenie.
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 0905 820426 alebo mailom deň vopred, ak
si chce uplatniť nárok na náhradu tejto výukovej hodiny. Vymeškané výukové hodiny si musí nahradiť do 1 mesiaca.
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!
Zodpovednosť za dieťa:
RODIČIA SÚ PLNE ZODPOVEDNÍ ZA SVOJE DIEŤA! (deti sa nesmú pohybovať samé, dieťa nikdy nenechávame bez
dozoru ! Počas kurzu za dieťa zodpovedá dospelá osoba, ktorá s ním pláva. 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, v sprchách ani pri bazéne. Prevádzkovateľ klubu nemá zodpovednosť za úrazy a zdravotné
problémy. Pokiaľ má dieťa akékoľvek zdravotné ťažkosti, rodič je povinný sa poradiť o vhodnosti kurzu s lekárom.
Každý účastník kurzu je povinný dodržiavať bezpečnostné a hygienické pokyny poskytovateľa kurzu a jeho zamestnancov a
súhlasí s prevádzkovým poriadkom baby klubu. Každé dieťa do 2 rokov je povinné mať neoprénové plavky .
Ochrana osobných údajov
Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov, aby poskytovateľ kurzu spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené
v prihláške a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Poskytovateľ kurzu sa zaväzuje, že bude s
osobnými údajmi záujemca o kurz zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Záujemca o kurz
udeľuje poskytovateľovi kurzu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže záujemca o
kurz, prípadne účastník kurzu odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia
takéhoto odvolania.
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 propagačné účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne
odvolať. 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.
Čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťa

Čestne prehlasujem, že nie som si vedomý žiadnej prekážky z hľadiska zdravotného stavu dieťaťa, ktorá by bránila
navštevovať kurz plávania dojčiat a batoliat klubu Plávanie Plutvička, a zaväzujem sa chodiť do kurzu s dieťaťom len v
dobrom zdravotnom stave! Neprejavuje známky akútneho ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenie (karanténu,
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej
domácnosti, prišli počas 7 dní do kontaktu s osobou chorou na prenosné ochorenie alebo osobou podozrivou z nákazy
prenosným ochorením (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie
s vyrážkami).
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.
Tiež 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.
V .................................................. dňa ............................ podpis rodiča (zákonného zástupcu)........................................

