Obchodné podmienky / Prihláška
SPORT FIT Kids vo fitness centre na Bystrickej ulici č.28 v Pezinku
Prevádzkovateľ: Peter Kostka SPORT FITT H+K
Sidlo : Ľudovita Rajtera 18, Pezinok 90201
IČO : 40547001
DIČ : 1044677227
/dalej len "poskytovateľ alebo prevádzkovateľ"/
Meno a priezvisko rodiča (iného zákonného zástupcu) :
.................................................................................................................................
Meno a priezvisko dieťaťa :
.................................................................................................................................
Adresa : .................................................................................................................
Telefónny kontakt : ..................................................................................................
E-mail: .....................................................................................................................
/ďalej len "účastník kurzu" /
Kurz
(názov,
deň
čas) : ...............................................................................

v

týždni,

1. Platba za kurz
Platba za kurz sa realizuje vopred a to v plnej výške za celý trimester v hotovosti
na recepcii. Prípadne podľa dohody s poskytovateľom na základe konkrétnej
žiadosti posúdenej poskytovateľom.
2. Storno podmienky
V prípade predčasného ukončenia kurzu alebo neotvorenia kurzu zo strany
poskytovateľa sa tento zaväzuje vrátiť pomernú časť už uhradených peňažných
prostriedkov v závislosti od nevyčerpaných, pripadne nezrealizovaných lekcií
kurzu. V prípade ak účastník kurzu nevyčerpá uhradené lekcie kurzu z
akéhokoľvek dôvodu je povinný túto skutočnosť vopred oznámiť poskytovateľovi,
ktorý je oprávnený vydať takzvaný prenosný poukaz na zvyšné lekcie
uhradeného kurzu. Poukaz je prenosný aj na iné osoby a na iné kurzy
realizované poskytovateľom avšak je nutné ho vyčerpať v aktuálne
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prebiehajúcom trimestri.

3. Náhrada zameškaných hodín
V pripade ak sa učastnik kurzu nemôže zúčastniť lekcií už uhradeného kurzu je
oprávnený uplatniť si právo náhrady a za seba poslať náhradného účastníka,
prípadne je oprávnený si vymeškané hodiny nahradiť na lekciách iných kurzov
realizovaných poskytovateľom. Počas trimestra má účastník nárok na 2
náhradné lekcie, na ktoré je potrebné sa vopred prihlásiť. Zameškané lekcie
kurzu nie je možné prenášať do ďalšieho trimestra. V prípade, že sa lekcia kurzu
neuskutoční z dôvodov na strane poskytovateľa, bude takáto lekcia nahradená v
termíne po dohode s lektorom alebo budú účastníkovi vrátené peňažné
prostriedky vo výške zodpovedajúcej hodnote neuskutočnených lekcií kurzu.
4. Výhrada zmeny lektorky/lektora kurzu
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na krátkodobú alebo trvalú zmenu
lektorky/lektora počas prebiehajúceho kurzu. Nárok na vrátenie kurzovného
týmto účastníkovi kurzu nevzniká.
5. Výhrada zmeny termínu lekcie kurzu
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu konania sa lekcie kurzu v
prípade nemožnosti konania sa lekcie kurzu z objektívnych príčin nezávislých od
vôle a konania poskytovateľa
(objektívne dôvody typu havária,nevyhnutné
opravy atď.) o čom účastníka vopred informuje.
6. Hmotná zodpovednosť poskytovateľa kurzu
Účastníci kurzov sú v zmysle pokynu poskytovateľa povinní vziať si všetky
cennosti so sebou do miestnosti v ktorej prebiehajú lekcie kurzu, alebo uschovať
v uzamykateľných skrinkách v šatni.
Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za škody spôsobené krádežou,
prípadne poškodením v dôsledku nerešpektovania tohto pokynu!
7. Zodpovednosť lektora/lektorky na lekciách kurzu
Zodpovednosť za účastníka kurzu, v prípade, že sa na lekcii nezúčastňuje rodič
prípadne iný zákonný zástupca nesie počas celej lekcie lektor/lektorka, a to od
začiatku lekcie až do jej riadneho skončenia, ak je účastník prítomný v priestore
konania sa lekcie kurzu poskytovateľa. Poskytovateľ kurzu nenesie žiadnu
zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy účastníka kurzu. V prípade
akýchkoľvek zdravotných potiaži alebo komplikácií účastníka kurzu je účastník
kurzu sám povinný sa o vhodnosti pohybovej aktivity poradiť s lekárom. Svojim
podpisom na tejto prihláške rodič (iný zákonný zástupca) prehlasuje, že nepozná
dôvod (napríklad zlý zdravotný stav), pre ktorý by sa dieťa nemohlo zúčastniť
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ním zvoleného kurzu.
8. Súhlas dotknutej osoby
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (§ 7) dáva rodič,
prípadne iný zákonný zástupca účastníka týmto súhlas so spracovaním
osobných údajov účastníka pre interné účely poskytovateľa ako aj súhlas s
prípadným použitím fotografií respektíve videozáznamov pre marketingové účely
poskytovateľa bez nároku na honorár.
9. Záver
Táto prihláška nadobúda platnosť až po riadnom uhradení kurzovného
zrealizovaného v hotovosti na recepcii..
Každý rodič alebo iný zákonný zástupca účastníka, ktorý je prítomný na lekcii, je
plne zodpovedný za svoje dieťa. Poskytovateľ kurzu sa zaväzuje zaradiť do
hodiny cvičenia a pomôcky, ktoré sú adekvátne veku a vývinu konkrétnej skupiny
detí. Deti musia mať na lekcii oblečené vzdušné športové oblečenie a obutú
pevnú športovú obuv. Retiazky, náramky a iné ozdoby sú na lekcii u detí
výslovne zakázané. Tiež nie je dovolené na lekcii konzumovať jedlo a žuť
žuvačky. Pokiaľ je rodič prípadne iný zákonný zástupca prítomný na hodine s
ďalším dieťaťom, ktoré nie je účastníkom kurzu, nesmie narúšať priebeh lekcie.
Zúčastniť sa aktivít na jednotlivých lekciách je oprávnené výlučne po dohode s
lektorom.
"Týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa do kurzu realizovaného v priestoroch
zabezpečovaných vo fitness centre SPORT FITT H+K a zároveň svojim
podpisom vyjadrujem súhlas s nasledovnými „podmienkami“.

V Pezinku

1.1.2016
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