Podmienky školy plávania Kosatka:
Ó Poplatok za plavecké tréningy / podľa platného cenníka /, musí byť uhradený najneskôr do 10. dňa
príslušného mesiaca. KOSATKA si vyhradzuje právo zrušiť zmluvu o účasti na tréningoch, ak
poplatok v danom termíne uhradený nebol.
Ó Náhrada tréningov je možná :
1 x / za mesiac
pri tréningoch 1x týždenne
2 x / za mesiac

pri tréningoch 2x týždenne

3 x / za mesiac

pri tréningoch 3x a viac týždenne

Ó Účastník má nárok na náhradu tréningov zo zdravotných alebo vážnych rodinných dôvodov, ktoré
boli ospravedlnené a doložené lekárskym potvrdením. Tréning je možné ospravedlniť vždy deň
dopredu / telefonicky alebo sms /, ak bol ospravedlnený neskôr právo na náhradu zaniká a tréning
prepadá. Ospravedlnený tréning je možné po dohovore nahradiť a to najneskôr do konca
nasledujúceho mesiaca. Ak dohodnutý náhradný tréning nebol absolvovaný – tréning prepadá.
Náhradný tréning je možné absolvovať len po objednaní a účastník je povinný prispôsobiť sa
voľnému termínu. V prípade odmietnutia ponuky dvoch náhradných termínov, nárok na čerpanie
náhrady prepadá. Všetky náhrady je nutné vyčerpať do konca školského roka.
Ó Za dlhodobú neúčasť dieťaťa na tréningoch nevzniká žiadny právny nárok na výber náhradných
tréningov, alebo na vrátenie peňazí za neabsolvované tréningy. Mesačný poplatok sa nevracia, ani
neprevádza do ďalšieho mesiaca. Náhradné tréningy sú službou plaveckej školy, nie jej povinnosťou.
Ó V prípade neospravedlnenej absencie dlhšej ako 1 mesiac, bude dieťa vylúčené z plaveckých
tréningov .
Ó V prípade zrušenia tréningu školou plávania KOSATKA bude po dohode účastníkom tréningov
ponúknutý náhradný tréning alebo presunutý alikvotný poplatok do ďalšieho mesiaca.
Ó Počas kurzu je účastník povinný správať sa podľa pokynov organizátora a dodržiavať bezpečnostné a
hygienické predpisy a riadiť sa prevádzkovým poriadkom Mestskej krytej plavárne. Ak účastník
závažným spôsobom poruší tieto predpisy, môže byť po predchádzajúcom upozornení vylúčený z
tréningov bez nároku na vrátenie poplatku.
Ó PROSÍME RODIČOV O DOCHVÍĽNOSŤ DETÍ NA TRÉNINGY

Neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky sú nasledovné podmienky, kde rodič
svojim podpisom dáva súhlas v znení:
Ako zákonný zástupca dieťaťa.............................................................
prihláseného do školy plávania Kosatka, THK 15, Banská Bystrica
svojím podpisom na prihláške
DÁVAM SÚHLAS NA:
Ó účasť môjho dieťaťa na činnostiach a akciách organizovaných školou plávania Kosatka, Slovenským
zväzom moderného päťboja, a iných športových súťažiach, na ktorých sa škola plávania KOSATKA
bude zúčastňovať.
Ó používanie fotografií a videozáznamov môjho dieťaťa na internetovej stránke Kosatky a moderného
päťboja, na prezentáciu v médiách a pre dokumentačnú archiváciu.
Ó používanie osobných údajov môjho dieťaťa uvedených v záväznej prihláške, v rozsahu nevyhnutnom
na uskutočňovanie výchovno - vzdelávacej činnosti v Kosatke a na ich spracovanie, správu a
archiváciu osobných údajov v databáze Kosatky v zmysle Zákona č. č.122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov.
Ó Zaväzujem sa, že bezodkladne oznámim trénerke Kosatky závažné zdravotné problémy dieťaťa,
ochorenie dieťaťa, alebo členov rodiny prenosnou infekčnou chorobou.
Ó Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách školy plávania
Kosatka.

