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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 plaveckého kurzu:     PLAVECKÁ ŠPORTOVÁ PRÍPRAVKA  

  Termín konania:  02.02.2016 – 30.06.2016 

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

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

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

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

  Telef. kontakt: ..................................................................    

  e-mail:  ......................................................................... 

     

   Cena: 120,00  

   
   V zmysle zákona  122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov svojím  podpisom dávam súhlas so spracovaním   osobných 

údajov pre potreby registrácie do plaveckých kurzov.   
   Zaplatením kurzu a svojim podpisom, resp. podpisom zákonného zástupcu na prihláške účastník kurzu  potvrdzuje, že sa 

zoznámil so zmluvnými 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 kurzu 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 kurzu 
bez nároku na  vrátenie kurzovného. 

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

      

 

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

1. Zabezpečenie kurzu. 
NEREUS, spol. s r.o. (ďalej PŠ) garantuje kvalitu športovej prípravy pod vedením vyškolených inštruktorov a trénerov plávania, 
v prípade potreby s použitím špeciálnych plaveckých pomôcok. PŠ zodpovedá za bezpečnosť dieťaťa v čase plaveckej výučby 
na bazéne. Účastník kurzu je v čase plaveckej výučby poistený poisťovňou Alianz – Slovenská poisťovňa a.s. 
 

2. Cena kurzu. 
Účastník kurzu zaplatí kurzovné podľa platného cenníka kurzov pre dané obdobie v hotovosti alebo bankovým prevodom 
na účet, a to najneskôr 7 dní pred začatím kurzu. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť zmluvu o kurze ak účastník v danom 
termíne neuhradí kurzovné. V prípade, že sa účastník nebude môcť zúčastniť úvodnej hodiny, vopred oznámi túto skutočnosť 
telefonicky, osobne alebo písomnou formou. V opačnom prípade si organizátor vyhradzuje právo zrušiť zmluvu o kurze a 
prepustiť dojednanú účasť v kurze ďalšiemu záujemcovi, spĺňajúcemu podmienky pre účasť v kurze. 
 

3. Vrátenie kurzovného, storno podmienky. 
• Zaplatené celé kurzovné je možné vrátiť v plnej výške len vtedy, ak bude o jeho vrátenie požiadané do 3 dní pred 

zahájením prvej lekcie. Celú čiastku je možné prípadne previesť aj na iný kurz. 
• Pri ukončení kurzu po 1. lekcii má účastník kurzu nárok na vrátenie 60% z celej čiastky kurzovného, zvyšných 40% je 

výška storno poplatku za nedodržanie dohodnutých podmienok kurzu. 
• V prípade ukončenia kurzu kedykoľvek neskôr stráca účastník kurzu nárok na vrátenie kurzovného. 
• O vrátenie kurzovného je možné mimoriadne požiadať len v prípadoch závažného dlhodobého ochorenia, v prípade 

úrazu účastníka, či z iných závažných dôvodov, vždy však len na základe predloženej lekárskej správy, či inej 
odpovedajúcej dokumentácie. Žiadosť musí byť podaná písomne (možné aj elektronicky) a adresovaná vedeniu 
plaveckej školy. 

• Kurzovné za vymeškané hodiny sa nevracia, ani sa nepresúva do ďalších kurzov.    
• V prípade zrušenia lekcie zo strany plaveckej školy ( technické príčiny, choroba ) bude účastníkom kurzu automaticky 

ponúknutá náhradná lekcia. 
• V prípade zrušenia kurzu zo strany plaveckej školy má účastník kurzu nárok na vrátenie pomernej čiastky kurzovného 

podľa uskutočnených lekcií, prípadne na náhradný kurz. 
 

4. Správanie sa počas kurzu. 
Počas kurzu je účastník povinný správať sa podľa pokynov organizátora a dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy. 
V prípade, že účastník kurzu závažným spôsobom poruší tieto predpisy, môže byť po predchádzajúcom písomnom 
upozornení vylúčený z kurzu bez nároku na vrátenie kurzovného. Týmto nie je dotknutá jeho zodpovednosť  za škodu. 
 

5. Záverečné ustanovenie 
Účastník kurzu, respektíve zákonný zástupca dieťaťa týmto udeľuje organizátorovi plaveckého kurzu spoločnosťi NEREUS, 
spol. s r.o., Vysokoškolákov 8, 010 8 Žilina, IČO:  súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na 
plavecký kurz organizovaný NEREUS, spol. s r.o. a tiež fotografií z plaveckého kurzu, ktorého sa on, respektíve 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 01.09.2011 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky na plavecký kurz. Pripomienky 
ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 14 dní po skončení kurzu. 
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