Podmienky účasti na kurze plávania dojčiat, batoliat a detí predškolského veku

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1 Podmienky účasti na kurze plávania dojčiat, batoliat a detí predškolského veku (ďalej
aj ako „Podmienky účasti na kurze“) upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti
DETSKÉ CENTRUM HVIEZDICA s.r.o., IČO: 45 981 001, so sídlom: Na Hôrke 44/27,
949 01 Nitra ako poskytovateľa kurzu (ďalej aj ako „Spoločnosť“ alebo „Poskytovateľ
kurzu“) a Účastníkov kurzu, teda dieťaťa a jeho zákonného zástupcu (rodiča), ktoré
dopĺňajú Záväznú prihlášku na kurz podpísanú oboma zmluvnými stranami.
1.2 Zmluvné strany súhlasia s obsahom Podmienok účasti na kurze a zaväzujú sa ich
dodržiavať. Podmienky účasti na kurze sú neoddeliteľnou súčasťou Záväznej prihlášky.
Účastník kurzu podpisom Záväznej prihlášky potvrdzuje, že prevzal jeden exemplár
Podmienok účasti na kurze.
1.3 Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Účastníkom kurzu vzniká podpisom Záväznej
prihlášky oboma zmluvnými stranami a jeho predmetom je záväzok Spoločnosti, že pre
rodiča a jeho dieťa vykoná kurz plávania dojčiat, batoliat a detí predškolského veku podľa
obsahu, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Spoločnosti www.hviezdica.sk a
o ktorom bol Účastník kurzu oboznámený, čo Účastník kurzu potvrdzuje svojim podpisom
na Záväznej prihláške a Účastník kurzu sa zaväzuje Spoločnosti zaplatiť cenu za kurz.
Článok II.
Cena za kurz a spôsob jej úhrady

5.5 Rodič zodpovedá za dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení, ktoré sú
vyžadované prevádzkovateľom bazéna a sauny a podpisom Záväznej prihlášky ich berie
na vedomie a zaväzuje sa ich dodržiavať.
5.6 Rodič dieťaťa po celú dobu kurzu nesie plnú zodpovednosť za svoje dieťa, nesmie ho
nechávať bez dozoru. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne
Účastníkovi kurzu (rodič, dieťa).
5.7 Ak rodič dieťaťa zverí svoje dieťa inej osobe na absolvovanie jednotlivej lekcie, je
povinný informovať Spoločnosť pred začiatkom lekcie o účasti osoby inej ako zákonného
zástupcu na lekcii a túto osobu náležite poučiť o jej povinnostiach.
Článok VI.
Hygienicné zásady kurzu
6.1 Pri vstupe do Detského centra sa rodičia na recepcii prezujú, prezujú aj chodiace deti
a po prevzatí kľúčika od skrinky si všetky nepotrebné veci odložia do uzamykateľnej
skrinky.
6.2 V šatni je pripravená umytá a vydezinfikovaná ohrádka a podložky pre malé deti na
zemi, po ktorých rodičia nešliapu a tiež na ne nesadajú.
6.3 V sprchách sa dôkladne pre vstupom do bazéna rodič aj dieťa umyjú bez plaviek
mydlom, ktoré neobsahuje mlieko.
6.4 V prípade menštruácie sa žena dôkladne osprchuje a zavedie si nový tampón.

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na odmene za kurz podľa cenníka zverejneného na
internetovej stránke Spoločnosti www.hviezdica.sk, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú
inak. Druh kurzu, ku ktorému sa viaže príslušná cena, s počtom lekcií, je vyznačený
v Záväznej prihláške.
2.2 Účastník kurzu sa zaväzuje zaplatiť Spoločnosti cenu za kurz v hotovosti alebo na
bankový účet Spoločnosti najneskôr pred začatím prvej lekciu kurzu, inak Spoločnosť
nemusí umožniť Účastníkovi kurzu účasť na lekcii kurzu. Za zaplatenie ceny kurzu na
bankový účet Spoločnosti sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na
bankový účet Spoločnosti. Účastník kvôli riadnej identifikácii platby uvedie do správy pre
prijímateľa meno a priezvisko dieťaťa a variabilný symbol (VS) uvedený na prihláške.

6.5 Malé dieťa pred vstupom do bazéna rodič vyzlečie donaha a idem s ním pod sprchu,
chvíľu vyčká, kým sa dieťa vyciká.
6.6 Staršie deti, ktoré už dokážu cikať do nočníka, rodič posadí pred plávaním na nočník,
ktorý po použití vyleje zásadne do WC a umyje. Nedovolíme deťom cikať do sprchy, ani
do vody.
6.7 Po vycikaní rodič umyje deťom ruky a zadoček vlastným prineseným mydlom, na
ktoré je dieťa zvyknuté.
6.8 Po osprchovaní rodič dieťatu nasadí tesné plavky z plavkoviny s gumičkami okolo
nôh.

Článok III.
Storno podmienky ceny za kurz
3.1 Účastníkovi kurzu bude vrátená zaplatená cena za kurz v prípade, ak Účastník kurzu
odhlási dieťaťa z kurzu najviac do 1 týždňa po začatí kurzu a súčasne o toto vrátenie
ceny za kurz Spoločnosť požiada, pričom z ceny za kurz bude odčítaná cena za prvú
lekciu kurzu /podľa druhu kurzu/.

6.9 Ak príde k uvoľneniu soplíka v priebehu lekcie, rodič utiera nos dieťaťu do papierovej
vreckovky, ktorá je umiestnená v nádobe na to určenej na okraji bazéna.
6.10 Po skončení lekcie sa rodičia i deti dôkladne umyjú mydlom. Jedine tak sa uvoľní
z pokožky zbytok chlóru.
6.11 Na záver je doporučené sa otužiť chladnejšou vodou a dôkladne osušiť.

3.2 V prípade vážnych zdravotných problémov dieťaťa bude Účastníkovi kurzu vrátená
zaplatená cena za kurz po predložení lekárskeho potvrdenia Spoločnosti, ktoré bude
konštatovať, že dieťa sa nesmie zúčastňovať kurzu a tento ohrozuje jeho zdravotný stav
a súčasne o toto vrátenie ceny za kurz Účastník kurzu Spoločnosť požiada, pričom
z ceny za kurz bude odčítaná cena za absolvované lekcie kurzu. Účasník kurzu musí
požiadať o vrátenie peňazí najneskôr do dátumu ukončenia kurzu uvedeného na
prihláške.
Článok IV.
Náhrada vymeškaných hodín kurzu
4.1 Vymeškané lekcie je možné nahradiť po dohode s inštruktorom v inom termíne, na
lekciách iných kurzov, ktoré nie sú plne obsadené. Vymeškané lekcie je možné nahradiť
najneskôr do dátumu ukončenia kurzu dohodnutého pri záväznom prihlásení
a uvedeného na prihláške.
4.2 Účastník kurzu je povinný oznámiť Spoločnosti svoju neúčasť na lekcii telefonicky,
alebo formou SMS najneskôr v deň konania a to do 8,00 hod. ráno. V prípade, ak si
svoju oznamovaciu povinnosť Účastník kurzu nesplní, právo na nahradenie lekcie mu
zaniká.
Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1 Spoločnosťou (ďalej len ako „Inštruktor“) sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť s
náležitou odbornou starostlivosťou, pričom nesie zodpovednosť aj za odborný výkon
tretích osôb, s ktorými uzavrel zmluvy na splnenie účelu zmluvy.
5.2 Spoločnosť je oprávnená postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretie osoby, s
ktorými je v zmluvnom alebo odbornom vzťahu.
5.3 Rodič dieťaťa sa zaväzuje dieťa na jednotlivé lekcie pripraviť tak, aby bolo schopné
absolvovania kurzu, pritom musí dodržiavať určený čas a miesto konania kurzu.
5.4 Rodič musí byť prítomný počas celej lekcie so svojim dieťaťom a aktívne sa podieľať
na činnosti kurzu.

DETSKÉ CENTRUM HVIEZDICA s.r.o.
Sídlo: Na Hôrke 44/27, 949 01 Nitra
Prevádzka: Nábrežie mládeže 2A, 949 01 Nitra
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č.: 28137/N

6.12 Deťom je doporučené osušiť ušká kúskami buničinovej vaty.
Článok VII.
Zmeny Podmienok účasti na kurze
7.1 Spoločnosť je oprávnená z dôvodov legislatívnych zmien alebo z iných dôvodov
hodných osobitného zreteľa zmeniť alebo úplne nahradiť Podmienky účasti na kurze.
Takúto zmenu alebo nahradenie zverejní na internetovej stránke Spoločnosti, pričom
súčasne vyznačí ich platnosť a účinnosť.
7.2 Zmena alebo nahradenie Podmienky účasti na kurze nadobúda platnosť dňom ich
oznámenia a zverejnenia na internetovej stránke Spoločnosti, účinnosť spravidla
pätnástym dňom po ich zverejnení na internetovej stránke Spoločnosti, ak nie je v nich
ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým
záujmom zmluvných strán, môže sa v zmene alebo nahradení Podmienky účasti na
kurze ustanoviť skorší začiatok ich účinnosti, najskôr však dňom ich zverejnenia na
uvedenej internetovej stránke Spoločnosti.
Článok VIII.
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Účastník kurzu udeľuje Spoločnosti súhlas na spracovávanie osobných údajov
uvedených v Záväznej prihláške na kurz, ako aj ďalších osobných údajov, ktoré
Spoločnosti poskytne, a to za účelom riadneho vedenia kurzu a informovania Účastníka
kurzu o podmienkach kurzu, jeho prípadných zmien. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú.
Súhlas môže byť odvolaný písomne a len v prípade, ak dôjde k porušeniu povinností
podľa Zákona o ochrane osobných údajov a toto porušenie nebude odstránené
najneskôr v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
Podmienky účasti na kurze nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetovej
stránke Spoločnosti a účinnosť dňom 1.2.2012, čím sa stávajú pre zmluvné strany
záväzné.
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