
DETSKÉ CENTRUM HVIEZDICA s.r.o. IČO: 45 981 001
Sídlo: Na Hôrke 44/27, 949 01 Nitra DIČ: 2023173306
Prevádzka: Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra Tel: +421 903 928 672
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Tel: +421 903 482 464
oddiel: Sro, vložka č.: 28137/N              Č.ú.: 2929849336/1100

Záväzná prihláška na kurz plávania dojčiat, batoliat a detí predškolského 
veku číslo.…….......

Dieťa – účastník kurzu
Meno a priezvisko dieťaťa: ...........................................................

Dátum narodenia: ....................................................  Poistenec VšZP:    Áno �Nie �

Otec dieťaťa: 
Meno a priezvisko: ........................................................... Dát. nar.: ……......................

Telefón: ................................................. E-mail: ............................................................

Bydlisko: .........................................................................................................................

Matka dieťaťa:
Meno a priezvisko: .......................................................... Dát. nar.: ..............................

Telefón: ................................................. E-mail: ............................................................

Bydlisko: .........................................................................................................................

1. Záväzne prihlasujem svoje dieťa do kurzu plávania dojčiat, batoliat a detí predškolského veku (ďalej len 
ako „kurz“) organizovanom spoločnosťou DETSKÉ CENTRUM HVIEZDICA s.r.o., so sídlom: Na Hôrke 44/27, 949 01 
Nitra, IČO: 45 981 001 (ďalej len ako „Detské centrum Hviezdica“):

Názov kurzu: ……….......…………………...……Počet lekcií: …......….Trvanie kurzu:  ...............

Cena za kurz:……….…...... Začiatok kurzu............................Koniec kurzu.................................

2. Čestné vyhlásenia:
2.1 Čestne vyhlasujem, že som si vedomý/á právnej zodpovednosti za svoje dieťa počas celej doby trvania kurzu.

2.2 Potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á so zásadami spolupráce a dodržiavania hygieny, organizačnými a 
bezpečnostnými zásadami. Som si vedomý/á skutočnosti, že pri porušení hygienických, organizačných a 
bezpečnostných zásad môžem byť zo strany Detského centra Hviezdica so svojim dieťaťom bezodkladne vylúčený/á 
z kurzu bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za kurz.

2.3 Vyhlasujem, že z pravidelných prehliadok v detskej poradni u pediatra MUDr. ...................................... nie som si 
vedomý/á žiadnej prekážky, ktorá by z hľadiska zdravotného stavu môjho dieťaťa znemožňovala zúčastňovať sa 
činnosti v Detskom centre Hviezdica a absolvovania kurzu.

2.4 Čestne vyhlasujem, že nie som si vedomý/á žiadneho môjho styku a styku dieťaťa s infekčným ochorením 
posledných najmenej 14 dní pre začiatkom kurzu a ak v priebehu kurzu sa tak stane, bezodkladne to nahlásim 
inštruktorovi kurzu. Som si vedomý/á povinnosti zákazu účasti na kurze osôb pod vplyvom jedov, omamných, 
psychotropných látok a prekurzorov.

3. Vyhlasujem, že som bol/a oboznámený/á s Podmienkami účasti na kurze plávania dojčiat, batoliat a detí 
predškolského veku (ďalej len ako „Podmienky účasti na kurze“), ktoré mi boli odovzdané v písomnej forme a 
svojim podpisom vyjadrujem súhlas s Podmienkami účasti na kurze, ktoré sa zaväzujem dodržiavať a plniť. 
Som si vedomý/á skutočnosti, že v prípade porušenia Podmienok účasti na kurze môžem byť zo strany Detského 
centra Hviezdica spolu so svojim dieťaťom bezodkladne vylúčený/á z kurzu bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny 
za kurz.

V Nitre, dňa: .....................................

______________________________ ______________________________
    DETSKÉ CENTRUM HVIEZDICA s.r.o. Zákonný zástupca dieťaťa




