PŘIHLÁŠKA DO SPORTOVNÍHO ODVĚTVÍ PLAVÁNÍ
Oddil: Swim Smooth Czech Republic (SSCZ)
Program: Kids Starter

□ PO 15 h (začátečníci 0 – 12,5m) s rodiči ve vodě
Pink Team 4-7 let □ ST 15h (mírně pokročilí 12,5 – 25m) bez rodičů ve vodě
Blue Team 4-7 let

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Osobní údaje plavce (dítěte)
Státní příslušnost:

Rodné číslo (u cizinců pouze, pokud má
přiděleno):

Věk:

Zdravotní pojišťovna (název):

Kód zdravotní pojišťovny:

Adresa místa pobytu v ČR:

Adresa místa pobytu mimo ČR (pokud je dítě cizincem):

Číslo pasu:

Číslo OP (nebo jiné ID u cizinců):

Telefonní číslo (zákonného zástupce):

E-mail (zákonného zástupce):

Vyjádření o zdravotním stavu plavce
Důležitá sdělení o zdravotním stavu dítěte – např. alergie, zdravotní omezení apod.:

Čestné prohlášení zákonného zástupce
Prohlašuji, že dítě je zdravé a schopné skupinového plaveckého výcviku. Dále prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou
pravdivé a že jsem nezamlčel/a žádnou závažnou okolnost, která by mohla mít vliv na plavecký výcvik nebo zdraví dítěte.
Podpisem závazné přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Všeobecnými podmínkami pro tento plavecký výcvik,
souhlasím s nimi a bez výhrad je přijímám. Zároveň dávám souhlas s použitím fotografií a videozáznamů mého dítěte a
mé osoby pořízených v rámci plaveckého výcviku, k prezentaci jednak plavecké školy Swim Smooth, Plaveckého oddílu
Swim Smooth Czech Republic, z.s., a také Mgr. Gabriely Minaříkové, licencované trenérky Swim Smooth. Zákonný
zástupce rovněž dává souhlas se zveřejňováním výkonů dítěte, zahrnujících zejména dosažené časy a videozáznamy
plavecké techniky, a to pro marketingové, analytické a jiné účely plavecké školy Swim Smooth, Plaveckého oddílu Swim
Smooth Czech Republic, z.s., a také Mgr. Gabriely Minaříkové, licencované trenérky Swim Smooth. Byl/a jsem poučen/a o
tom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat.
Odesláním této přihlášky uděluji souhlas správci osobních údajů (Swim Smooth Czech Republic, z.s.) se zpracováním
osobních údajů a jejich uchováváním (po dobu 5 let) podle zákona 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu, v jakém jsou uvedeny v této přihlášce a za účelem
účasti mého dítěte na plaveckém výcviku. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím,
aby SSCZ poskytla uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence Českému svazu plaveckých sportů,
České unii sportů či MŠMT, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí
osobních údajů je dobrovolné a že mohu tento souhlas kdykoliv odvolat.

V …………………..dne:………………..
Jméno zákonného zástupce (tiskacími písmeny): ….…………………………………………………………
Příbuzenský vztah k dítěti: ………………………………… Podpis: …………………………………………….
Vyplněnou přihlášku předejte osobně oddílovému trenérovi nebo naskenujte a pošlete na e-mail: info@swimsmooth.cz
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Registrační poplatek 1 200 Kč a kurzovné v plné výši 9 000 Kč/ dítě/ 18 lekcí, zašlete prosím do 3 dnů od data
vyplnění přihlášky na bankovní účet 2900399343/2010, VS pro platbu registračního poplatku vytvořte
číslicemi označující školní rok ve formátu rrrrrr – např. 201718 a VS pro platbu pololetního příspěvku
vytvořte číslicemi označující školní rok + počet tréninků týdně – např. 2017181,
ve zprávě pro příjemce uveďte Kids Starter – jméno a příjmení dítěte.
Všeobecné podmínky výuky v programu Kids Starter plaveckého oddílu Swim Smooth
1.

Zákonný zástupce je povinen poskytovatele řádně, pravdivě a včas informovat o změně zdravotního stavu dítěte a
nic v této souvislosti nezamlčet.

2.

Plavecký výcvik zajišťují zaměstnanci poskytovatele (vedoucí oddílový trenér, určení oddíloví trenéři/ instruktoři).

3.

Zákonný zástupce je povinen doprovázet do vody své dítě mladší 4 let anebo i dítě starší, pokud toto není schopné
se plaveckého výcviku účastnit bez doprovodu zákonného zástupce. Zákonný zástupce je dále povinen se aktivně
účastnit lekce s dítětem, řídit se pokyny oddílového trenéra a/nebo instruktorů a provozním řádem bazénu. Také
je povinen řádně, pravdivě a včas informovat o takovém svém zdravotním stavu, který by mohl mít vliv na jeho
účasti na lekci s dítětem. Pokud zákonný zástupce pověří jinou osobu, aby se místo něho účastnila lekce s dítětem
(dále jen „doprovázející osoba“), je povinen tuto osobu poučit o povinnostech uvedených v těchto všeobecných
podmínkách a zavázat jí jejich dodržováním a plněním. Jejich porušení doprovázející osobou se bude považovat
za porušení zákonným zástupcem.

4.

Schopnost dítěte se samostatně účastnit lekce posuzuje vedoucí oddílový trenér. Vedoucí oddílový trenér je
oprávněn vyžadovat účast zákonného zástupce či doprovázející osoby na výuce, v takovém případě je zapotřebí
aktivního zapojení zákonného zástupce či doprovázející osoby do výuky a spolupráce s trenérem, kdy pouze
iniciativní přístup ze strany zákonného zástupce či doprovázející osoby může přispět k osvojení si plaveckých
dovedností ve správném provedení. V případě, že zákonný zástupce či doprovázející osoba nebude přes výzvu
vedoucího oddílového trenéra schopna dítě ve vodě doprovázet, je vedoucí oddílový trenér oprávněn dítě z lekce
bez náhrady vyloučit.

5.

Zákonný zástupce, který se lekce neúčastní, předává řádně připravené dítě (v plaveckém úboru) oddílovému
trenérovi/instruktorovi v šatně a přebírá ho od něho ve sprchách. V případě pozdního příchodu na lekci je
povinností zákonného zástupce předat dítě trenérovi/instruktorovi v prostorách bazénu.

6.

Zákonný zástupce je povinen přerušit účast svou a svého dítěte na lekci a/nebo plaveckém výcviku v případě
nemoci, která znemožňuje se plně účastnit lekce a/nebo plaveckého výcviku ve stanoveném rozsahu; a dále
v případě rizika nákazy pro další účastníky plaveckého výcviku a zaměstnance poskytovatele (oddílových
trenérů/instruktorů).

7.

Nejpozději v den nástupu na plavecký výcvik předá zákonný zástupce poskytovateli kopii platného lékařského
potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte. V případě nepředložení tohoto potvrzení nemusí být dítěti umožněna
účast na lekci, a to bez nároku na finanční kompenzaci.

8.

Účast dítěte na plaveckém výcviku lze zahájit pozdější den nebo ukončit den dřívější z vůle zákonného zástupce.
V těchto případech nevzniká nárok na vrácení nevyčerpané části kurzovného.

9.

Poskytovatel doporučuje dodržovat čas předání a převzetí dítěte, aby nedocházelo k narušování programu lekce.

10. Absenci dítěte na lekci je povinen zákonný zástupce hlásit emailem, sms nebo telefonicky neprodleně, a to i
v případě, kdy dítěti nevzniká nárok na čerpání náhradní lekce ve smyslu čl. 11 Všeobecných podmínek.
11. Čerpání náhradní lekce bude dítěti umožněno za splnění následujících podmínek:
a)

omluva dítěte byla oznámena nejpozději 24 hodin před zahájením lekce,

b)

dítě má předplacené členství,

c)

v hodinách stejného výkonnostního týmu probíhá v jednom týdnu více lekcí, a současně je v jiné lekci
uvolněné místo předem omluveným dítětem.

12. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit lekci nebo celý plavecký výcvik v důsledku nepředvídatelných událostí nebo
zásahu vyšší moci. V případě zrušení lekce bude nabídnutý náhradní termín konání lekce nebo vráceno 50 %
z částky za lekci, a to pouze v případě že se nepodařilo zajistit náhradní termín. Absence na náhradním termínu
nezakládá nárok na vrácení 50% částky za lekci. V případě zrušení celého plaveckého výcviku bude vráceno 50 % z
celkové částky za zbývající lekce.
13. Poskytovatel neručí za škody vzniklé svévolným jednáním dítěte a jeho zákonného zástupce (doprovázející osoby)
nebo nerespektováním pokynů zaměstnanců poskytovatele nebo provozovatele bazénu.
14. Zákonný zástupce nese odpovědnost za škody způsobené (úmyslně nebo i z nedbalosti) jeho dítětem, jím
samotným a/nebo doprovázející osobou.
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15. Před přihlášením do kurzu je možné čerpat tzv. zkušební hodinu. Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že tuto
zkušební hodinu může jedno dítě čerpat maximálně dvakrát.
16. Poskytovatel je v případě zájmu více subjektů o volné místo v kurzu oprávněn upřednostnit zájemce, který
objedná celý kurz a zaplatí za něj kurzovné.
17. V případě objednání zkušební hodiny činí platba za každou takovou hodinu vždy poměrnou část počítanou
z kurzovného v plné výši.
18. Storno podmínky:
a)

v případě ukončení plaveckého výcviku do 14 dnů po zahájení lekcí ze strany zákonného zástupce se vrací
50 % z poměrné částky, která zbývá do konce plaveckého výcviku. Po tomto datu není nárok na vrácení
kurzovného, ani jeho části;

b)

kurzovné se nevrací a ani se nepřevádí do dalších plaveckých kurzů:
i.

za nevyčerpané lekce;

ii.

v případě zdravotních důvodů na straně dítěte nebo jeho zákonného zástupce (doprovázející osoby),
který již dále nemůže dítě doprovázet na lekci dle čl. 3 těchto Všeobecných podmínek;

iii.

V případě, že poskytovatel rozhodne o ukončení plaveckého výcviku dítěte pro hrubé porušení pravidel
plaveckého výcviku dítětem, jeho zákonným zástupcem a/nebo doprovázející osobou (např. ničení nebo
poškozování majetku poskytovatele nebo provozovatele bazénu, nevhodné/hrubé chování k ostatním
účastníkům plaveckého výcviku, oddílovým trenérům/instruktorům apod.) anebo porušení těchto
Všeobecných podmínek;

iv.

V případě, že dítě před přihlášením do kurzu čerpalo zkušební hodinu, se kurzovné nevrací, a to ani
postupem uvedeným v čl. 18 písm. a).

v.

Roční registrační poplatek ani jeho poměrná část se nevrací bez ohledu na termín i způsob ukončení
plaveckého výcviku.

19. Poskytovatel dále upozorňuje zákonného zástupce dítěte, že v případech, kdy dochází k nákupu zboží
prostřednictvím poskytovatele, vzniká smluvní vztah přímo mezi zákonným zástupcem dítěte a
výrobcem/dodavatelem zboží. Veškerá práva a povinnosti (zejména odpovědnost za vadné plnění, příp. práva ze
záruky) jsou realizována bez další účasti poskytovatele. Výrobce/dodavatel zboží byl na tuto okolnost výslovně
upozorněn. V případě objednání zboží prostřednictvím poskytovatele dává tímto zákonný zástupce souhlas
poskytovateli s jeho zastoupením v rozsahu uzavření poptávaného smluvního vztahu a převzetí zboží včetně jeho
náležité prohlídky. V ostatních záležitostech je zákonný zástupce dítěte povinen jednat s výrobcem/dodavatelem
napřímo.
20. Poskytovatel je oprávněn tyto Všeobecné podmínky bez předchozího souhlasu zákonného zástupce dítěte změnit.
O změně bude zákonný zástupce informován e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pokud
zákonný zástupce se změnou Všeobecných podmínek nebude souhlasit, je povinen to poskytovateli oznámit
nejpozději do 30 dní od oznámení změny Všeobecných podmínek. V takovém případě bude smluvní vztah
ukončen vyčerpáním předplacených lekcí, a to za stávajících Všeobecných podmínek.
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