
Názov: NEREUS, spol. s r.o.     

Sídlo:  Vysokoškolákov  8,  010 08  Ž i l i n a 
IČO:  36415138, DIČ: 2021766494, IČ DPH: SK 2021766494 
Kontakt:  tel.: 041/500 28 80, mob.: 0911 393 555, e-mail: plaveckaskola@nereus.sk, web: www.nereus.sk 
Banka:  Prima banka Slovensko, a.s.,  IBAN: SK64 5600 0000 0003 5445 1001 
Zápis v OR: vložka14579/L, odd.Sro, okresný súd ŽA, zo dňa 17.12.2003 
 

Z á v ä z n á     p r i h l á š k a  
 

 

   Názov:  LETNÝ DENNÝ TÁBOR 2018 
 
     I. turnus (02.07.- 06.07.)   II. turnus (09.07.- 13.07.)  III. turnus (16.07.- 20.07.)  

   IV. turnus (23.07.- 27.07.)   V. turnus (30.07.- 03.08.)  VI. turnus (06.08.- 10.08.) 

  VII. turnus (13.08.- 17.08.)         

   Meno a priezvisko účastníka:  ......................................................................................................................    

   Dátum narodenia účastníka:  ............................................ 

   Meno a priezvisko rodiča: .............................................................................................................................     

   Adresa, PSČ: ..................................................................................................................................................         

   Telef. kontakt: ............................................   e-mail: ....................................................................              

   

Plavecká úroveň:     začiatočník     mierne pokročilý   pokročilý 

   

   Cena:  II.-VII. turnus: 64,00 EUR   I. turnus:  52,00 EUR 

V zmysle zákona  122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svojím  podpisom dávam súhlas so spracovaním  osobných 
údajov pre potreby registrácie do letného denného tábora.  Zaplatením letného denného tábora a svojim podpisom, 
resp. podpisom zákonného zástupcu na prihláške účastník tábora potvrdzuje, že sa zoznámil so záväznými podmienkami 
a bude sa nimi riadiť, pričom si je vedomý(á) právnej  zodpovednosti, ktorá pre neho z toho vyplýva. Svojim podpisom 
súčasne potvrdzuje, že účastník letného denného tábora je schopný po fyzickej a psychickej stránke absolvovať 
kolektívnu výučbu plávania a že ošetrujúci lekár  nenariadil účastníkovi zmenu režimu  a okresný hygienik mu nenariadil 
karanténne  opatrenia. Súčasne mu nie je známe, že účastník v poslednom týždni prišiel do styku s osobami, ktoré 
ochoreli infekčnou chorobou.  Nedodržanie zmluvných podmienok môže byť dôvodom na vylúčenie účastníka  z  letného 
denného tábora bez nároku na  vrátenie poplatku. 

 
    

Dátum:  ................................ 

      

 

  .................................................                   ............................................... 
               podpis účastníka /zákonného zástupcu                                     NEREUS, spol. s r.o.  

 

mailto:plaveckaskola@nereus.sk
http://www.nereus.sk/


Zaväzné podmienky 
 

1. Zmluvný vzťah 

Zmluvný vzťah medzi organizátorom letného denného tábora, spoločnosťou Nereus, spol. s r.o. a zákonným zástupcom 
dieťaťa ako objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká vyplnením záväznej 
prihlášky, jej potvrdením zo strany spoločnosti Nereus, spol. s r.o. a preukázaním dokladu o zaplatení poplatku 
objednávateľom. Zákonný zástupca zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v prihláške. Ak objednávateľ nezaplatí 
poplatok najneskôr 7 dní pred začiatkom príslušného turnusu letného denného tábora, prihláška sa ruší a miesto je 
odstúpené inému záujemcovi. 
 

2. Priebeh tábora 

• Spoločnosť Nereus, spol. s r.o. Žilina organizuje letný denný tábor pre deti vo veku od 7 do 14 rokov. Kapacita 
tábora je 50 detí, pričom na skupinu 10 detí pripadá 1 inštruktor.  

• Cena za jeden turnus je 64,00 EUR/osoba. Cena je stanovená ako zmluvná cena a zahŕňa nižšie uvedené služby ako 
aj služby uvedené v základných informáciách. V cene je zahrnuté: programová skladba, inštruktor, poistenie, 
športové potreby, prenájom bazéna, prenájom telocvične, občerstvenie, diplom, fotka. V cene nie je zahrnuté 
organizované stravovanie - obed v cene 3,40 EUR/osoba). 

• Úhrada sa realizuje zaplatením plnej sumy najneskôr 14 dní pred nástupom do tábora. 

• Príchod dieťaťa do tábora (každý deň) je vždy od 7.30 do 8:00 hod (ak nie je dohodnuté inak). Prezentácia detí 
začína o 08:00 hod za prítomnosti vedúceho tábora a inštruktorov. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 16:00 do 
16:30 hod. (ak nie je dohodnuté inak). 

• Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená ústne, respektíve telefonicky a to deň vopred. 

• Pri nástupe do tábora si deti prinesú: kópiu dokladu o úhrade, kópiu preukazu poistenca, prehlásenie zákonného 
zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, prípadne vyjadrenie detského lekára so súhlasom účasti dieťaťa na tábore. 
Ak dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe v prvý deň tábora. 

• Za stratu cenností - drahé šperky, mobil, elektronika, väčšia suma peňazí organizátor tábora neručí! 

• Účasť rodiča v rámci programu letného denného tábora sa z technických a výchovných dôvodov neodporúča. V 
prípade nejasnosti je potrebné kontaktovať vedúceho tábora. 

• V závažnom prípade môže organizátor tábora spoločnosť Nereus, spol. s r.o. zmeniť termín, program, cenu tábora, 
prípadne tábor zrušiť. Ak zákonný zástupca so zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť bez účtovania 
stornovacích poplatkov. Už zaplatenú sumu za tábor musí organizátor vrátiť v plnej výške. 

• Dieťa, ktoré počas tábora závažne poruší poriadok, nerešpektuje spoločný program, môže byť z tábora vylúčené, 
pričom zákonný zástupca nemá nárok na náhradu za nevyužité služby. Súčasne nemá právo na vrátenie zaplatenej 
ceny ani za služby, ktoré dieťa nevyužije vlastnou vinou. Organizátor tábora zodpovedá za organizáciu podujatia. Za 
škody spôsobené deťmi zodpovedá zákonný zástupca. 

• Organizátor letného denného tábora spoločnosť Nereus, spol. s r.o. je povinný dodržať všetky podmienky uvedené 
vo všeobecných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore. 

 
3. Odstúpenie od zmluvy a storno podmienky 

• Zákonný zástupca môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od  
zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do kancelárie spoločnosti Nereus, spol. s r.o. 

• V prípade úhrady pobytu a následného zrušenia účasti si organizátor vyhradzuje právo na storno poplatky: 
- 12,00 EUR pri zrušení najneskôr do 7 dní pred začatím turnusu 
- 40 % z ceny ak dôjde k zrušeniu 6. až 4. dni pred začatím turnusu 
- 60 % z ceny ak dôjde k zrušeniu 3. až 1. deň pred začatím turnusu, alebo ak nenastúpi na LDT a zruší účasť ráno  
  do 800 v deň nástupu na turnus (aj telefonicky).  

• Ak sa účastník z vlastnej viny nezúčastní letného denného tábora a nezruší účasť ani v deň nástupu, nemá nárok na 
vrátenie zaplatenej sumy. 

 
4. Záverečné ustanovenia 

Zákonný zástupca dieťaťa týmto udeľuje organizátorovi letného denného tábora spoločnosti Nereus, spol. s r.o., 
Vysokoškolákov 8, 010 8 Žilina, IČO: 36415138 súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri 
registrácii na letný denný tábor organizovaný Nereus, spol. s r.o. a tiež fotografií z letného denného tábora, ktorého sa 
jeho dieťa zúčastnilo. Nereus, spol. s r.o. je oprávnená osobné údaje účastníka a fotografie z táborov spracúvať, a to 
najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti. Súhlas so 
spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek 
písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších 
aktivitách spoločnosti Nereus, spol. s r.o. 
 
Tieto podmienky účasti platia od 01.03.2011 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na letný denný 
tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 14 dní po ukončení tábora. Privítame všetky 
vaše návrhy a postrehy.  
 


