Zmluva o poskytovaní služieb Poldenný prázdninový tábor
„Letná plavecká miniškolička“ (dalej „LPM“)
I. Zmluvné strany
Organizátor:
DETSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM, n.o.
Na kopci 627/35, 010 01 Žilina
IČO: 51053705 v zastúpení: Ing. Beata Rybáriková
Zákonný zástupca účastníka:
Meno a priezvisko: ................................................................................................
Bydlisko:

................................................................................................

Telefonický kontakt:. ................................................E-mail:.....................................
II. Predmet zmluvy, cenník, spôsob úhrady
1. Obsahom zmluvy je zabezpečenie poldennej „LPM“ zahrňujúcej výučbu plávania
celkom 4 x za tábor (1 lekcia 75 min, celkom 5 h), dennú programovú skladbu
doplnkových aktivít podľa harmonogramu, zabezpečenie dozoru zodpovednými osobami,
zabezpečenie pitného režimu a drobného občerstvenia. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
je záväzná prihláška účastníka, čestné prehlásenie zákonného zástupcu. Potvrdenie
o bezinfekčnosti je odovzdané a podpísané dňom nástupu zákonným zástupcom. „LPM“
sa koná v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách v termíne od 10.8.-14.8.2020 od
7.45 h do 12.30 hod. Prezentácia detí: Hypertesco pri čerpacej stanici 7.45-8.00 h
a vyzdvihnutie detí Lídl Kysucká 12.15-12.30 h.
2. Cena „LPM“ je stanovená vo výške 95,- EUR. Celková cena zahŕňa: výučba plávania 4
x v SIP Strečno , tematický a animačný program, fit desiata, zmluvná doprava a vstupné
podľa harmonogramu, diplom, úrazové poistenie, dezinfekcia.
3. Platba sa realizuje najneskôr do 19.07.2020 bezhotovostným spôsobom na č. účtu
Detského plaveckého centra, n.o. : IBAN SK8411 0000 0000 2948043653; variabilný
symbol: dátum narodenia účastníka v tvare RRMMDD a do správy pre prijímateľa sa
uvedie meno a priezvisko účastníka „LPM“.
III. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Odovzdaním podpísanej zmluvy, záväznej prihlášky, čestného prehlásenia a uhradením
poplatku je účastník záväzne prihlásený a vzniká zmluvný vzťah. V deň nástupu odovzdá
zákonný zástupca potvrdenie o bezinfekčnosti prípadne potvrdenie pediatra.
2. Prvý deň si účastník so sebou prinesie kópiu dokladu o úhrade poplatku, kópiu
preukazu poistenca, denne si so sebou prinesie veci potrebné na plávanie (plavky, čiapka,
osuška, prezuvky) a vhodné oblečenie a obuv podľa aktuálneho počasia, príp. aj desiatu,
ak to zákonný zástupca účastníka bude považovať za potrebné. Účastník si prinesie aj
rúško. Dezinfekciu rúk zabezpečuje organizátor. Za stratu cenností, ako napr. mobilný
telefón, šperky, elektronika, hotovosť a pod. organizátor nezodpovedá.
3. Zákonný zástupca účastníka je povinný dostaviť sa s účastníkom „LPM“ na prezentáciu
denne od 7.45-8.00 hod. pred Hypertescom a účastníka „LPM“ vyzdvihnúť pri Lídli na
Kysuckej v čase od 12.15-12.30 hod. V prípade nepredvídateľných okolností je zákonný
zástupca účastníka „LPM“ povinný bezodkladne telefonicky kontaktovať organizátora.
4. Zákonný zástupca účastníka „LPM“ zodpovedá za úplné a pravdivé informácie uvedené
v záväznej prihláške a v tejto zmluve.
5. Akékoľvek zmeny času nástupu a odchodu z „LPM“ je organizátor povinný oznámiť

zákonnému zástupcovi účastníka ústne resp. telefonicky aspoň 1 deň vopred.
6. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu. Zmenu programovej skladby je
organizátor povinný oznámiť zákonnému zástupcovi aspoň 1 deň vopred.
7. Ak účastník „LPM“ užíva nejaké lieky, je nutné túto skutočnosť oznámiť organizátorovi
najneskôr v deň nástupu na „LPM“ a lieky s inštrukciou o užívaní odovzdať zodpovednému
zástupcovi organizátora (zdravotníkovi).

IV. Odstúpenie od zmluvy, storno poplatky
1. Organizátor má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek v prípade nepredvídateľných
okolností a z vyššej moci, ktoré mu bránia poskytnúť plnenie predmetu zmluvy, o čom je
povinný zákonného zástupcu účastníka „LPM“ bezodkladne informovať.
2. V prípade nenaplnenia min. kapacity je organizátor oprávnený odstúpiť od zmluvy
a zároveň je povinný o tom bezodkladne informovať zákonného zástupcu účastníka
„LPM“.
3. V prípade neposkytnutia predmetu zmluvy podľa bodov 1. a 2. má organizátor
povinnosť vrátiť uhradený poplatok do 7 dní od dátumu predpokladaného nástupu na
„LPM“ na bankový účet, z ktorého bola úhrada realizovaná.
4. Odstúpenie od zmluvy zákonným zástupcom pred dňom začatia „LPM“ je možné len
písomnou formou, ktorá je platná dňom doručenia organizátorovi. Storno poplatky za
odstúpenie od zmluvy pred dňom nástupu na „LPM“ sú stanovené takto:
 14 a viac dní: 15 EUR
 13-10 dní: 25% zo stanovenej ceny
 9-2 dni: 50% zo stanovenej ceny
 1 deň a v deň nástupu: 100% zo stanovenej ceny
5. V prípade prerušenia účasti účastníka na tábore zo zdravotných dôvodov, môže
zákonný zástupca vyslať náhradníka spĺňajúceho podmienky „LPM“. Túto skutočnosť je
povinný oznámiť organizátorovi aspoň jeden deň dopredu, nakoľko pre náhradníka sa
musí uzatvoriť nové úrazové poistenie. Ak zaradenie náhradníka nie je možné, má
zákonný zástupca nárok na vyúčtovanie ceny za nevyčerpanú stravu, vstupné len
v prípade, ak nebolo vopred uhradené. Tento nárok je možné si uplatniť len ak je
dôvodom prerušenia ochorenie účastníka doložené pediatrom. Pri prerušení účasti z iných
dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká. Pri prerušení táboru z vyššej moci má zákonný
zástupca nárok na finančnú kompenzáciu za nevyčerpané služby, ktoré neboli vopred
uhradené tretím stranám.
6. Reklamácie je potrebné podať písomne do 30 dní po ukončení „LPM“. Privítame vaše
postrehy a návrhy.
V. Záverečné ustanovenia
1. Zákonný zástupca účastníka „LPM“ svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil
s podmienkami „LPM“, súhlasí s nimi a prevzal kópiu tejto zmluvy vrátane záväznej
prihlášky a čestného prehlásenia.
2. Zákonný zástupca účastníka „LPM“ súhlasí so spracovaním osobných údajov (GDPR),
ktoré mu poskytol pri registrácii na „LPM“ ako aj fotografií z „LPM“. Organizátor je
oprávnený použiť tieto osobné údaje na sprostredkovanie uzatvorenia
úrazového poistenia. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákonný zástupca
účastníka kedykoľvek písomnou formou odvolať.
3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdržal organizátor
a druhý zákonný zástupca účastníka „LPM“.

V Žiline dňa:

V Žiline dňa:

DETSKÉ PLAVECKÉ CENTRUM, n.o.

zákonný zástupca účastníka

