
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

Zabezpečenie plaveckého kurzu 

Občianske združenie Piešťanský plavecký klub (ďalej aj „PPK“) garantuje kvalitu poskytovaných služieb pod vedením vyškolených lektorov, trénerov. 

Zodpovedáme za bezpečnosť účastníka v čase konania kurzu. 

Cena kurzu 

Účastník kurzu uhradí finančný príspevok na náklady športovej činnosti, určenej v popise kurzu, prevodom na bankový účet, ktorý mu garantuje 

rezerváciu miesta. 

Vrátenie poplatku, storno podmienky 

Finančný príspevok je paušálny a nemenný po celý školský rok a rezervácie miesta účastníka v plaveckom kurze bez ohľadu na absenciu 

dieťaťa/registrovaného, počet lekcii v mesiaci, alebo sviatkov, a pod. Účastník kurzu uhradí finančný príspevok na náklady športovej činnosti 

prevodom na bankový účet, ktorý mu garantuje rezerváciu miesta. 

Finančný príspevok je paušálny a nemenný po celý školský rok a rezervácie miesta účastníka v plaveckom kurze bez ohľadu na absenciu 

dieťaťa/registrovaného, počet lekcii v mesiaci, alebo sviatkov, a pod. Účastník kurzu nemá nárok na náhradu vynechaných lekcii a finančnú 

kompenzáciu. Zrušiť registráciu je možné len písomnou formu listom/emailom. Objednávateľ kurzu(zákonný zástupca) bude vyzvaný  na 

vysvetlenie pri dlhodobej absencii viac ako mesiac, alebo na doplatenie neuhradenom poplatku v hore uvedenom termíne. Prevádzkovateľ má 

právo na zrušenie registrácie pri opakovanej výzve. 

Správanie sa počas kurzu 

Počas celého trvania kurzu je účastník povinný správať sa podľa pokynov trénerov, lektorov PPK a dodržiavať bezpečnostné a hygienické 

nariadenia. V prípade, že účastník kurzu závažným spôsobom poruší tieto nariadenia, môže byť po predchádzajúcom upozornení z kurzu vylúčený 

bez nároku na vrátenie poplatku. 

Záverečné ustanovenie 

Účastník kurzu, respektíve jeho zákonný zástupca týmto udeľuje PPK súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii a 

tiež fotografií z kurzu, ktorého sa on, respektíve jeho dieťa zúčastnilo PPK je oprávnená osobné údaje účastníka a fotografie spracúvať, a to najmä 

pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu občianskeho združenia. Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

udeľuje účastník (resp. jeho zákonný zástupca) dobrovoľne, a to na dobu neurčitú, pričom je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. Taktiež týmto 

súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o dalších aktivitách PPK (tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať). 

Tieto všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou registrácie do kurzu. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 7 

dní po skončení kurzu. Zaplatením poplatku za kurz a odoslaním elektronickej prihlášky - registrácie účastník kurzu (jeho zákonný zástupca) 

potvrdzuje, že sa oboznámil s uvedenými všeobecnými podmienkami a bude sa nimi riadiť, pričom si je vedomý právnej zodpovednosti, ktorá pre 

neho z toho vyplýva. Zaplatením poplatku a odoslaním elektronickej prihlášky - registrácie súčasne potvrdzuje, že účastník kurzu je schopný po 

fyzickej a psychickej stránke absolvovať všetky aktivity súvisiace s kurzom, a že ošetrujúci lekár nenariadil účastníkovi zmenu režimu a 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 všeobecných podmienok môže byť dôvodom na vylúčenie účastníka z kurzu bez nároku na vrátenie poplatku. 


