Záväzná prihláška

Meno a priezvisko dieťaťa:………..…………………….…………………Dátum narodenia……..…………………
Adresa trvalého pobytu:........................................................................
MATKA Meno a priezvisko………………………………….…
Kontaktné údaje: mobil: .........................e-mail:.................................................

OTEC

Meno a priezvisko………………………………….…

Kontaktné údaje: mobil,e- mail: .............................................................

Čestné prehlásenie
Ja dolu podpísaný /á/ čestne prehlasujem, že som si vedomý /á/ právnej zodpovednosti za
svoje dieťa, ktoré týmto záväzne prihlasujem do kurzu „plávanie dojčiat, batoliat a detí a
detí predškolského veku“ organizovaným detským plaveckým centrom De la mer, s.r.o. a
bol/a/ oboznámený/á/ s organizačnými, hygienickými a bezpečnostnými pokynmi a následkami
ich nedodržania.
Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa jeho pediatrom.
Ďiaťa musí byť zdravé.
Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je písomný súhlas dotknutej osoby o spracovaní
osobných údajov.
Svojím podpis súhlasím s obchodnými podmienkami a zaväzujem sa dodržiavať
prevádzkové a hygienické pokyny.

OBCHODNÉ PODMIENKY

-prevázdkvový poriadok a storno poplatky
:kurzy plávania pre deti, aquaprenatal a ,,vaničkovanie,, sa konajú v zariadení De la mer v Rovinke
:kurzy plávania pre deti sú rozdelené:
:1 mesiac, 8 lekcií, plávate 2 lekcie počas týždňa
:3 mesiace, 24 lekcií, plávate 2 lekcie počas týždňa
:1 mesiac, 4 lekcie, plávate 1 x do týždňa
:jedna lekcia plávania pre deti je v trvaní 45 minút, z toho 35 minút plávate a 10 minút sa s dieťatkom
zabávate
:,,vaničkovanie,, alebo kúpanie, plávanie dieťaťa vo veľkej vani je rozdelené:
:1 mesiac, 4 lekcie, plávate 1 lekciu v týždni 30 minút
:2 mesiace, 8 lekcií, plávate 1 lekciu počas týždňa 30 minút
:teplota vody sa začína na cca 37 stupňoch celzia a postupne sa znižuje pre prípravu nástupu do bazéna
:aquaprenatal
:1 mesiac, 4 lekcie, plávate 1 lekciu počas týždňa 35 - 40 minút

:pri prvej lekcii Vás budeme čakať o 20 minút skôr, ako začne hodina, tento čas

je vyhradený na

oboznámenie sa s priestorom a aby sme si povedali pár slov k priebehu kurzov

:pred nástupom na hodinu si uzamknite šatňovú skrinku a kľúč si zoberte so sebou k bazénu
:bazén 6 x 3 m, hĺbka 130 cm, priemerná teplota sa pohybuje od 31 do 33 st. Celzia
:v prípade nedodržania bezpečnostných a hygienických opatrení organizátor kurzov de la mer nepreberá
zodpovednosť za prípadné straty a úrazy
:organizátor kurzov de la mer má nárok na vylúčenie účastníka z kurzu v prípade opakovaného
nedodržania prevádzkového poriadku bez nároku na náhradu škody
:kurz je povinné uhradiť minimálne 14 dní pred začatím na číslo účtu
IBAN: SK87 1100 0000 0029 4106 8911
:Poznámka pre príjemcu - pri prevode uveďte prosím do poznámky pre príjemcu meno dieťatka
:pred nástupom na kurz je účastník kurzu povinný zaslať e-mailom vyplnenú záväznú prihlášku, alebo ju
priniesť v deň začatia kurzu
:pred nástupom na kurz je účastník kurzu povinný zaslať e-mailom, alebo priniesť v deň
začatiakurzu potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave dieťaťa. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní
:pred nástupom na kurz je účastník kurzu povinný zaslať e-mailom, alebo priniesť v deň začatia kurzu súhlas
dotknutej osoby
:Vašu neprítomnosť na kurze nám prosím oznámte minimálne 24 hodín pred začatím lekcie, v prípade akútneho
zdravotného stavu dieťaťa čo najskôr
:pri riadnom odhlásení z lekcie z akéhokoľvek dôvodu na Vašej strane si môžete vyčerpať náhradné lekcie v
rozsahu max. 2 hodín do 2 mesiacov od posledného absolvovaného kurzu
:pri nedodržiavaní hygienických a prevádzkových a bezpečnostných pokynov je prevádzkovateľ oprávnený
účastníka kurzu z kurzu vylúčiť bez náhrady ceny kurzu
:kurz nieje možné zo žiadnych dôvodov presúvať
:pôvodný časový rozvrh nieje pri náhradnej lekcii garantovaný
:pri nevyčerpaní náhradnej lekcie v tomto termíne, Vaša náhradná lekcia prepadá
:v prípade, že Vašu náhradnú lekciu neabsolvujete z akéhokoľvek dôvodu, pokladá sa za vyčerpanú bez ďalšej
náhrady
:ak sa nezúčastníte prvých 2 lekcií bez ohlásenia bude Váš kurz zrušený
:storno poplatky pri odhlásení z kurzu
10 dní pred začiatkom kurzu - bez storno poplatku
7 dní pred začiatkom kurzu - 50 % z ceny kurzu
3 dní pred začiatkom kurzu - 80% z ceny kurzu
pri neúčasti na celom kurze, alebo jeho pomernej časti ( viac ako 2 vynechané lekcie ) z akéhokoľvek dôvodu 100 % ceny kurzu, t.z. kurz prepadá
Bez odhlásenia - 100% ceny kurzu
:pri odhlásení účastníka počas priebehu kurzu nemáte nárok na vrátenie peňazí
Organizátor kurzov De la mer, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu termínu a rozvrhu kurzov z technickoprevádzkových dôvodov a zo záväzkov, ktoré mu vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov

:po lekcii Vás srdečne pozývame na kávičku, prosíme Vás o dodržania časového rozpätia 15
minút na oddych a kávičku v priestore recepcie ( z kapacitných dôvodov priestoru ) po Vás
prichádzajú ďalší účastníci kurzu a je potrebné uvoľniť tiež parkovacie miesta ĎAKUJEME

V ………………………………………dňa……………………………

………………………………………
De la mer,s.r.o.
detské plavecké centrum

………………………………………
podpis rodinného zástupcu

