Plavecká škola Valašské Meziříčí,
příspěvková organizace
ul. Sokolská 638, 75701 Valašské Meziříčí
Tel.: 571/615720, 737/130134

Závazná přihláška na kurz
Název kurzu

Termín

Prázdninový kurz plavání
„Trosečníci“

Všeobecné podmínky na prázdninovém kurzu Plavecké školy.
I.
Účastníci akce
Účastníkem mohou být děti školního a předškolního věku, dle aktuální nabídky kurzu.
II.
Vznik smluvních vztahů
Smluvní vztah mezi účastníkem a Plaveckou školou vznikne doručením řádně vyplněné a podepsané
přihlášky a uhrazením ceny kurzu. V případě naplnění kurzu bude zákonný zástupce o nepřijetí
informován na uvedený email, popřípadě na korespondenční adresu či krátkou textovou zprávou na
uvedené telefonní číslo, a cena za kurz bude vrácena.
III.


VS - 19. 8. - 23. 8. 2019


Jméno a příjmení účastníka ……………………………………………………………………………………
Datum narození (variabilní symbol)

……………………………………………………………………





Korespondenční adresa ………………………………………………………………………………………………
e-mail adresa ………………………………………………………………………………………………………………
Jméno zákonného zástupce ………………………………………………………………………………………
Telefony ….……………………………………………………………………………………………….………………….
Dítě bude vyzvedávat .……………………………………………………………………………………………
Vzájemný vztah mezi provozovatelem a účastníkem kurzu se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku, která jsou upravena všeobecnými podmínkami na kurzech Plavecké školy.
Účastník/zákonný zástupce potvrzuje svým podpisem, že jsou mu tyto podmínky známy, souhlasí
s nimi a přijímá je v plném rozsahu.

IV.












Ve …………………………. Dne ……………………………

……………………………………………………………………………………..
Podpis účastníka / zákonného zástupce



Cena kurzu a její úhrada
Platba bude provedena převodem na účet č 43-3198600207/ 0100, s použitím variabilního
symbolu, kterým je datum narození účastníka (ve tvaru ddmmrr). Ve zprávě pro příjemce bude
uvedeno celé jméno účastníka kurzu.
Úhrada ceny za kurz bude provedena do 15. 6. 2019 Pokud tak účastník neučiní, vyhrazuje si
provozovatel právo odstoupit od smlouvy.
V případě, že účastník požaduje fakturaci (např. z důvodu platby zaměstnavatele) je povinen
předat Plavecké škole závaznou objednávku organizace, která úhradu ceny provede.
Cena zahrnuje pouze služby vyjmenované v nabídce k dané akci.
Pokud v době od uzavření smluvního vztahu do dne započetí akce dojde ke změnám, které mají
za následek změnu oznámené ceny, je provozovatel povinen tuto skutečnost účastníkům
neprodleně oznámit, a to písemně.
Práva a povinnosti účastníka
a) Práva:
Na poskytnutí služeb uvedených v nabídce.
Na seznámení s případnými změnami v programu, rozsahu služeb, v ceně.
Na základní pojištění.
Na odstoupení od smlouvy kdykoliv před započetím akce za předpokladu dodržení stornovacích
podmínek.
b) Povinnosti:
Pravdivě a úplně vyplnit přihlášku a odevzdat pověřenému pracovníkovi Plavecké školy VM
nebo doručit do schránky Plavecké školy na pokladně bazénu, popř. odeslat na e-mail
Plavecké školy nejpozději do 15. 6. 2019
Předložit prohlášení o zdravotní způsobilosti s kopií kartičky zdravotní pojišťovny a
prohlášení o bezinfekčnosti od zákonných zástupců v den nástupu na kurz.
Uhradit cenu do stanoveného termínu.
Dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu.
Řídit se řádem kurzu a pokyny vedoucích akce. Pokud by účastník svým jednáním nebo chováním
narušoval vážným způsobem průběh a program kurzu, může být z kurzu vyloučen, přičemž ztrácí
nárok na úhradu nevyužitých služeb. Tím není dotčeno právo provozovatele na náhradu případné
škody.
V případě zrušení účasti na akci je účastník povinen uhradit storno poplatky ve stanovené výši, dle
bodu VI.

V.



Práva a povinnosti provozovatele
Provozovatel je povinen zajistit služby uvedené v nabídce k dané akci.
Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit akci při nenaplněnosti kurzu a nastanou–li okolnosti, které
brání poskytnout služby dle předem stanovených či sjednaných podmínek. Výše uvedené změny
je provozovatel povinen neprodleně oznámit účastníkům akce, a to písemně.

VI.
Stornovací podmínky
V případě zrušení kurzu ze strany Plavecké školy se vrací celá částka.
V případě zrušení kurzu ze strany účastníka
písemným oznámením na adresu Plavecké školy, a to doporučeným dopisem
osobní návštěvou a domluvou s pověřeným pracovníkem Plavecké školy VM
nebo telefonicky na číslo 604 150 686 nebo 737 130 134

Závazná přihláška na

Prázdninový kurz plavání
„Trosečníci“
Všeobecné podmínky na kurzu Plavecké školy

platí následující stornovací podmínky:
Dojde–li ke stornu účasti (při písemném oznámení se počítá datum doručení dopisu Plavecké škole)
z jakéhokoliv důvodu v době vyšší než 30 kalendářních dnů před zahájením akce, ponechá si
Plavecká škola 25% z celkové částky kurzu.
Po tomto termínu
a)
b)
c)
d)

Storno poplatky nebudou účtovány, zajistí - li si účastník za sebe náhradu – tedy vrací se celá
uhrazená částka.
Zrušení účasti na akci z důvodu nemoci nebo úrazu. V tomto případě je nutno dodat na adresu
Plavecké školy lékařské potvrzení. Účastníkovi bude vrácena poměrná částka odpovídající
nákladům, které budou neúčastí klienta prokazatelně ušetřeny.
V případě onemocnění nebo úrazu v průběhu akce platí storno poplatky jako v bodě b) poměrně
k počtu dnů, kdy účastník na kurzu už nebyl. V tomto případě se budou peníze vracet až po
skončení kurzu.
Zrušení účasti na akci z jiných než zdravotních důvodů – účastníkovi se vrací částka 25% z ceny
kurzu

VII.
Pojištění
Všichni účastníci kurzů Plavecké školy jsou pojištěni.
V případě, že pojistná skutečnost nastane, je třeba vyplnit příslušný formulář, který je k dispozici
v Plavecké škole. Plavecká škola formulář postoupí pojišťovně. V případě úrazu je účastník
povinen doručit do Plavecké školy vyjádření lékaře.
V případě onemocnění nebo úrazu účastníka je provozovatel povinen toto neprodleně oznámit
zákonným zástupcům účastníka a dle podmínek akce zajistit převoz k lékaři nebo přivolat lékaře
na místo.
VIII.
Závěrečná ustanovení
Tyto „Podmínky“ jsou nedílnou součástí přihlášky ke kurzům Plavecké školy.

www.plaveckaskola-vm.cz

