PŘIHLÁŠKA DO SPORTOVNÍHO ODVĚTVÍ PLAVÁNÍ
Oddíl: Swim Smooth Czech Republic (SSCZ)
Program: MASTERS
Zakřížkujte žádanou variantu a množství

Reshape – kondiční tréninky

□ ÚT 7 h na bazénu Strahov, Praha 6
Revise – technické tréninky

□ ČT 7 h na bazénu Strahov, Praha 6
Jméno a příjmení:
Datum narození:

Osobní údaje
Státní příslušnost:
Rodné číslo (u cizinců - pokud mám
přiděleno):

Věk:

Zdravotní pojišťovna (název):
Kód zdravotní pojišťovny:

Telefonní číslo:

E-mail:

Adresa v ČR:

Adresa mimo ČR (pokud jste cizincem)

Číslo pasu:

Číslo OP (nebo jiné ID u cizinců):

Telefonní číslo:

E-mail:

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

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem zdravý/á a schopný/á skupinového plaveckého výcviku pro výkonnostní plavání a k účasti na plaveckých
závodech (přátelských, krajských, mistrovských apod.).
Dále prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/a žádnou závažnou okolnost, která by mohla mít vliv
na můj plavecký výcvik či zdraví.
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 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. 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 mojí účasti na plaveckém
výcviku. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na mé 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 (tiskacími písmeny): …….…………………………………………………………
Podpis: ……………………………………….
Vyplněnou přihlášku předejte osobně oddílovému trenérovi nebo naskenujte a pošlete na email: info@swimsmooth.cz
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Všeobecné podmínky výuky v programu MASTERS plaveckého oddílu Swim Smooth
Plavecký výcvik (dále též jako „trénink“) zajišťují zaměstnanci poskytovatele (vedoucí oddílový trenér, určení oddíloví trenéři/ instruktoři).
Plavec je povinen poskytovatele řádně, pravdivě a včas informovat o změně svého zdravotního stavu a nic v této souvislosti nezamlčet.
Plavec je zodpovědný za to, aby jeho zdravotní stav byl způsobilý zvolenému plaveckému výcviku. Poskytovatel doporučuje plavci před
zahájením plaveckého výcviku absolvovat vstupní lékařskou prohlídku k výkonnostnímu/vrcholovému sportu, a tuto prohlídku pravidelně
zopakovat vždy jednou ročně.
Plavec ve skupině Masters čerpá pololetní předplatné zahrnující 18 tréninků hradí roční registrační poplatek ve výši 1.200 Kč na jeden
kalendářní rok. V případě, že se plavec zapojí do tréninků v průběhu pololetí, hradí poměrnou část pololetního předplatného.
Jakýkoliv dluh na předplatném a/nebo registračním poplatku může být důvodem pro vyloučení z tréninku bez nároku na finanční kompenzaci.
Poskytovatel doporučuje, aby se plavec dostavil na každý trénink minimálně s 15minutovým předstihem. Plavec je povinen vždy před
vstupem do areálu plaveckého bazénu přizpůsobit své chování návštěvnímu či provoznímu řádu provozovatele plaveckého bazénu. V případě
zpoždění, zmeškání tréninku či jeho dřívějšího ukončení není poskytovatel povinen trénink nahrazovat.
Plavec není oprávněn účastnit se tréninku v případě nemoci, která znemožňuje se plně účastnit tréninku ve stanoveném rozsahu; a dále
v případě rizika nákazy pro další účastníky tréninku a zaměstnance poskytovatele (oddílové trenéry/instruktory).
Za neomluvenou absenci na tréninku nemá plavec nárok na jakoukoliv kompenzaci. V případě opakované (dvakrát) neomluvené absence je
poskytovatel oprávněn členství plavce v oddíle zrušit, a to bez náhrady za nevyčerpané tréninky.
Plavec je povinen oznámit svoji absenci emailem, sms nebo telefonicky neprodleně, a to i v případě, kdy nevzniká nárok na čerpání
náhradního tréninku.
Čerpání náhradního tréninku bude plavci umožněno za současného splnění následujících podmínek:
a) omluva byla oznámena nejpozději 24 hodin před zahájením tréninku;
b) plavec má předplacené členství;
c) v jednom týdnu probíhá více tréninků stejného výkonnostního týmu, a současně je v jiném tréninkovém termínu uvolněné místo předem
omluveným plavcem. K náhradám je možné využít výhradně tu skupinu, ke které má plavec předpoklady, a to po předchozí konzultaci
s trenérem. Náhrady v rámci různých skupin jsou možné pouze v případě, že plavec jiné skupině výkonnostně dostačuje;
d) čerpání náhradního tréninku není možné, pokud plavec využívá všech termínů tréninků pro svůj výkonnostní stupeň.
Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit trénink nebo celý plavecký výcvik v důsledku nepředvídatelných událostí nebo zásahu vyšší moci. V
případě zrušení tréninku bude primárně nabídnutý náhradní termín tréninku. Termín náhradního tréninku i místo poskytnutí náhradního
tréninku se mohou lišit od dohodnutého místa i času a je možné jej nabídnout v časovém horizontu jednoho roku ode dne, kdy se měl konat
zrušený trénink. V případě, že plavec neakceptuje poskytovatelem navržený termín nebo místo náhradního tréninku, může mu být ze strany
poskytovatele vráceno 50 % z částky za trénink. Absence na náhradním termínu tréninku nezakládá nárok na vrácení 50 % částky za trénink.
V případě, že se poskytovateli nepodaří zajistit náhradní termín tréninku, vzniká plavci nárok na vrácení 100 % z částky za zrušený trénink.
V případě zrušení celého plaveckého výcviku bez náhrady bude vráceno 100 % z celkové částky za zbývající tréninky. Tuto nevyčerpanou
částku je také možné započíst oproti úhradě předplatného na další období.
Poskytovatel neručí za škody vzniklé svévolným jednáním plavce nebo nerespektováním pokynů zaměstnanců poskytovatele nebo
provozovatele bazénu.
Plavec nese odpovědnost za škody, které způsobí úmyslně nebo z nedbalosti poskytovateli nebo třetím osobám.
Storno podmínky:
uhrazené předplatné se nevrací a ani se nepřevádí do další plavecké výuky:
a)
za nevyčerpané tréninky;
b)
v případě zdravotních důvodů na straně plavce;
c)
v případě, že poskytovatel rozhodne o ukončení plaveckého výcviku plavce pro hrubé porušení pravidel plaveckého výcviku
(např. ničení nebo poškozování majetku poskytovatele nebo provozovatele bazénu, nevhodné/hrubé chování k ostatním
účastníkům plaveckého výcviku;
d)
v případě, že plavec před přihlášením do plaveckého výcviku čerpal zkušební hodinu;
e)
Roční registrační poplatek ani jeho poměrná část se nevrací bez ohledu na termín i způsob ukončení plaveckého výcviku.
Před přihlášením do plaveckého výcviku je možné čerpat tzv. zkušební hodinu. V případě objednání zkušební hodiny činí platba za každou
takovou hodinu vždy poměrnou část počítanou z předplatného za plavecký výcvik v plné výši. Plavec bere na vědomí, že zkušební hodinu
může za uvedených podmínek čerpat maximálně dvakrát.
Poskytovatel je v případě zájmu více subjektů o volné místo v plavecké výuce oprávněn upřednostnit zájemce, který objedná celou plaveckou
výuku a zaplatí za ni předplatné. Poskytovatel je rovněž oprávněn upřednostnit toho zájemce, která má zájem trénovat vícekrát týdně a má
ambice závodit a tím i reprezentovat plavecký oddíl.
Poskytovatel dále upozorňuje plavce, že v případech, kdy dochází k nákupu zboží prostřednictvím poskytovatele, vzniká smluvní vztah přímo
mezi plavcem 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 plavec souhlas poskytovateli s jeho zastoupením v rozsahu uzavření poptávaného smluvního
vztahu a převzetí zboží včetně jeho náležité prohlídky. V ostatních záležitostech je plavec povinen jednat s výrobcem/dodavatelem napřímo.
Poskytovatel je oprávněn tyto Všeobecné podmínky bez předchozího souhlasu plavce změnit. O změně bude plavec informován e-mailem na
e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pokud plavec 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 tréninků, a to za stávajících Všeobecných podmínek.
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