Podmienky účasti na plaveckom výcviku.
1. Zabezpečenie plaveckého výcviku a podmienky registrácie
Športový plavecký klub Kúpele Piešťany (Organizátor) garantuje kvalitu plaveckého výcviku pod vedením vyškolených
inštruktorov a trénerov plávania, v prípade potreby s použitím špeciálnych plaveckých pomôcok. Účastník výcviku je
povinný vyplniť tlačivo Registrácia do klubu, ktoré je v platnosti počas výcviku. Tlačivo odovzdá účastník pri nástupe na
výcvik.
2. Klubový príspevok plaveckého výcviku
Účastník plaveckého výcviku zaplatí klubový príspevok za výcvik 60 € nasledovne:

- 30 € nevratnú zálohu najneskôr 4 dni po on-line registrácii, resp. prihlásení dieťaťa bankovým
prevodom na účet SK06 0900 0000 0000 4827 6698, var.symbol. = č.výcviku,

do poznámky: meno dieťaťa .

- 30 € doplatok na mieste pred začiatkom prvej hodiny výcviku v hotovosti.
3. Podmienky zrušenia rezervácie účasti na plaveckom výcviku
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu účasti na plaveckom výcviku, ak účastník v danom termíne neuhradí
zálohu. V prípade, že účastník uhradí zálohu včas a nebude sa môcť zúčastniť úvodnej hodiny výcviku, musí vopred
oznámiť túto skutočnosť telefonicky, osobne, alebo písomnou formou a musí sa dostaviť na výcvik a riadne doplatiť celý
dopatok počas druhej alebo tretej hodiny výcviku. V prípade, že sa nedostaví na tretiu hodinu výcviku, jeho rezervácia
miesta sa ruší. Záloha za výcvik je nevratná. V prípade dlhodobej choroby rieši sa dohodou s organizátorom. Účastník
i rodič-ia sa musí-ia podriadiť pokynom cvičiteľa počas výcviku.
4. Podmienky poskytnutia náhradných hodín za vymeškané hodiny výcviku







Organizátor nie je povinný poskytnúť náhradné hodiny výcviku, a teda nevzniká právny nárok na výber
náhradných hodín výcviku, alebo na vrátenie klubového príspevku za neabsolvované hodiny.
Organizátor v dobrej vôli poskytne náhradu a to v maximálnom počte dve hodiny výcviku v prípade vymeškania
zo zdravotných, alebo vážnych rodinných dôvodov za nasledovných podmienok:
o Náhradu poskytne len za hodiny výcviku, ktoré boli včas a riadne ospravedlnené na základe lekárskeho
potvrdenia. Ospravedlnenú hodinu je možné nahradiť len po dohode s trénerkami vo vopred určenom
termíne.
o Ospravedlniť je nutné dieťa vždy minimálne jeden deň dopredu, alebo v deň výcviku najneskôr do 12
hodiny doobeda. Ospravedlňovať je možné telefonicky, krátkou textovou správou (sms), mailom,
prípadne aj osobne. V ospravedlnení je potrebné uviesť meno dieťaťa a deň výcviku. Ak bola hodiná
ospravedlnená neskôr, právo na náhradu zaniká.
o Termín náhrad za riadne ospravedlnené lekcie si rodičia dohovoria telefonicky, osobne, alebo e-mailom.
Pri odstúpení účastníka v priebehu výcviku, klubový príspevok sa nevracia. Preradenie účastníka do iného
výcviku nie je možné.
Náhrada za naplánovanú náhradnú hodinu nie je možná. V prípade že dohodnutá náhradná hodina nebola
absolvovaná, považuje sa za využitú.
V prípade odmietnutia ponuky náhradných termínov, nárok na čerpanie náhrady prepadá.

5. Záverečné ustanovenia
Tieto podmienky účasti platia od 1.9.2016 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na plavecký výcvik.
Zaplatením plaveckého výcviku účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s uvedenými podmienkami a bude sa nimi riadiť,
pričom si je vedomý (á) právnej zodpovednosti, ktorá pre neho z toho vyplýva. Súčasne potvrdzuje, že účastník
plaveckého výcviku je schopný po fyzickej a psychickej stránke absolvovať kolektívnu výučbu plávania.

