
 
             KLUB PLAVECKÝCH ŠPOTOV NEREUS ŽILINA, o. z.   
  
Sídlo:  Vysokoškolákov 8, 010 08  Ž i l i n a  
IČO:  31940803 DIČ: 2020649620 
Kontakt:  mobil: 0911 236 958, e-mail: klub@nereus.sk, web: www.kps.nereus.sk 
Banka:  Prima banka Slovensko, a.s.,  IBAN: SK10 5600 0000 0056 8519 6001 
Zápis v:  Register občianskych združení VVS/1-900/90-9477  
 

P R I H L Á Š K A  
 
  
ZŠ MARTINSKÁ  DETI 5 - 7 ROČNÉ 
                PO a ST      17:30 - 18:30                                                 14.09.2020 - 21.12.2020        

                ST 16:30 - 17:30  a PI 16:00 - 17:00                                   11.09.2020 - 18.12.2020       

 

MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ  DETI 7 - 12 ROKOV       

              PO a ST   16:00 - 17:00                                                           07.09.2020 - 16.12.2020    

              UT a ŠT   16:00 - 17:00                                                           08.09.2020 - 17.12.2020 
              UT a ŠT   17:00 - 18:00                                                           08.09.2020 - 17.12.2020             

     MIERNE POKROČILÝ                  POKROČILÝ              

INTENZÍVNY PLAVECKÝ VÝCVIK          

          PO, ST a PI   16:00 - 17:00                                                     07.09.2020 - 18.12.2020          

   POKROČILÝ              

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

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

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

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

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

   Zdravotný stav (epilepsia, ADHD, cukrovka...): .................................................................................................. 
   Zaplatením plaveckého výcviku a svojim podpisom, resp. podpisom zákonného zástupcu na prihláške účastník plaveckého výcviku 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 plaveckého výcviku 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 plaveckého výcviku bez nároku na vrátenie platby. 

 

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

 

       .......................................................                    ............................................... 
         podpis účastníka výcviku /zákonného zástupcu                                                      KPŠ  NEREUS   
 

 

mailto:klub@nereus.sk
http://www.kps.nereus.sk/


 
Zmluvné podmienky 

 
 

1. Zabezpečenie plaveckého výcviku 
KPŠ NEREUS garantuje kvalitu plaveckej výučby pod vedením vyškolených inštruktorov a trénerov plávania, v prípade potreby 
s použitím špeciálnych plaveckých pomôcok. KPŠ zodpovedá za bezpečnosť dieťaťa v čase plaveckej výučby na bazéne. Účastník výcviku 
je v čase plaveckej výučby poistený poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. 
 
2. Cena plaveckého výcviku 
Účastník výcviku uhradí sumu pre dané obdobie v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet, a to najneskôr 7 dní pred začatím 
výcviku. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť zmluvu o výcviku, ak platba v danom termíne nebude uhradená. 
 
3. Storno podmienky 
• Zaplatený poplatok za celý plavecký výcvik 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 plavecký výcvik v inom termíne. 
• Pri ukončení plaveckého výcviku  po 1. lekcii má účastník  nárok na vrátenie 60% z celej čiastky, zvyšných 40% je výška storno 

poplatku za nedodržanie dohodnutých podmienok plaveckého výcviku. 
• V prípade ukončenia plaveckého výcviku kedykoľvek neskôr stráca účastník nárok na vrátenie poplatku. 
• O vrátenie poplatku 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 KPŠ Nereus. 

• Platba za vymeškané hodiny sa nevracia, ani sa nepresúva. Viac v časti „Čo v prípade choroby“. 
• V prípade zrušenia lekcie zo strany KPŠ Nereus (technické príčiny, choroba) bude účastníkom plaveckého výcviku automaticky 

predĺžená výučba o daný počet hodín. 

• V prípade zrušenia plaveckého výcviku zo strany KPŠ Nereus, má účastník nárok na vrátenie pomernej čiastky podľa 
uskutočnených lekcií, prípadne na náhradný plavecký výcvik. 
 

4. Čo v prípade choroby 
• Ak choroba trvá dlhšie ako dva týždne účastník plaveckého výcviku po predložení lekárskeho potvrdenia, na ktorom bude uvedená 

doba liečenia. Zistíme počet vymeškaných hodín, prepočítame to na eurá a 50% z danej sumy Vám prenesieme ako zálohu do 
ďalšieho výcviku resp. vrátime na Váš bankový účet, ak vo výcviku nehodláte pokračovať.  

• Ospravedlniť je možné dieťa vždy dopredu, najneskôr ráno do 09.00 v deň plánovanej lekcie. Ospravedlňovať je možné 
telefonicky, SMS, mailom (mobil 0911 236  958,  klub@nereus.sk), prípadne osobne v kancelárii č. 8 KPŠ Nereus na I. poschodí 
Mestskej krytej plavárne v Žiline. V ospravedlnení je potrebné uviesť meno dieťaťa, deň a hodinu kurzu. 

• Vrátenie platby za neúčasť je službou KPŠ Nereus, nie však jeho povinnosťou a v prípade nesplnenia uvedených podmienok 
nevzniká žiadny právny nárok.  

 
5. Správanie sa počas plaveckého výcviku 
Počas výcviku je účastník povinný správať sa podľa pokynov organizátora a dodržiavať bezpečnostné a hygienické predpisy. V prípade, 
že účastník výcviku závažným spôsobom poruší tieto predpisy, môže byť po predchádzajúcom písomnom upozornení vylúčený z výcviku 
bez nároku na vrátenie platby.  
 
6. Záverečné ustanovenie 
Podpísaním tohto poučenia zákonný zástupca súhlasí so spracovaním osobných údajov dieťaťa podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 
Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679. Taktiež i so zverejnením fotografií z plaveckého výcviku na stránkach klubu a sociálnych sieťach. 
V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, 
ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho 
odvolaním, pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať 
rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. 
Tieto podmienky účasti platia od 01.09.2011 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky na plavecký výcvik. Pripomienky ako aj 
reklamácie treba podať písomne najneskôr do 14 dní po skončení výcviku.   
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