
Plavecký klub PLATESA 
Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina 
mob: 0907 587758, 0905 730774. 

web: www.platesa.sk e-mail: adamikovaplatesa@gmail.com  

 
PRIHLÁŠKA   A   ZMLUVNÉ  PODMIENKY 

 
Meno a priezvisko: ...................................................narodený(á)................... 
Adresa:............................................................................................................... 
Telefón:....................................................E-mail:............................................. 
Súhlasím/nesúhlasím (treba škrtnúť nevyhovujúce), s použitím fotiek/videí dieťaťa/detí na 
reklamné účely nášho klubu s výnimkou skupinových fotiek. 
 

1. zabezpečenie kurzu a správanie sa na kurze plávania 
Plavecký klub (PK) PLATESA Žilina zo svojich stanov z čl. 2 komplexne zabezpečuje a vytvára 
podmienky pre rozvoj plávania v meste Žilina. Garantuje kvalitu plaveckej výučby pod vedením 
skúsených trénerov a inštruktorov plávania. PK na svoju výučbu používa moderné, špeciálne 
plavecké pomôcky. PK zodpovedá za bezpečnosť účastníka počas hodiny v bazéne a pri bazéne 
na Mestskej krytej plavárni Žilina (MKPŽ). Účastník alebo jeho zákonný zástupca (účastník) sa 
zaväzuje dodržiavať Organizačný poriadok MKPŽ, v ktorých priestoroch sa pohybuje len 
krokom a riadi sa pokynmi organizátora. Zákonný zástupca je povinný sledovať web stránku 
klubu a nástenku, aby bol  informovaný o možných  zmenách  plaveckých hodín (v prípade 
súťaží, majstrovstiev na plavárni, ktoré niekedy nie sú oznamované vopred  zo strany vedenia 
MKPŽ.) 

2. cena kurzu 
Cena hodiny (kurzu) je určená podľa aktuálneho platného cenníka a to pre kurzy alebo 
individuálnu výučbu. Cenu kurzu zaplatí účastník najneskôr v deň začatia kurzu a to 
minimálne 20 min. pred začiatkom kurzu. V prípade, že sa účastník nebude môcť zúčastniť 
úvodnej hodiny oznámi túto skutočnosť telefonicky alebo osobne najneskôr 180 min. pred 
začatím kurzu. V opačnom prípade si organizátor vyhradzuje právo zrušiť zmluvu. 

3. vrátenie poplatku za kurz 
Nárok na vrátenie peňazí účastníkovi kurzu vzniká len vtedy, keď  organizátorovi do 180 min. 
pred začatím kurzu účastník oznámi tieto skutočnosti telefonicky alebo osobne. 

4. náhrady za vymeškané hodiny 
Čipový náramkový systém z kapacitných dôvodov neumožňuje náhrady plavcovi.  
Plavcovu vymeškanú hodinu môže v daný čas a deň výcviku nahradiť iný plavec  
( napr. súrodenec). Náhrada sa musí oznámiť deň  dopredu  PK PLATESA.  

5. čestné prehlásenie 
Ja, nižšie podpísaný(á) čestne prehlasujem, že som schopný(á) po fyzickej a psychickej stránke 
absolvovať výučbu plávania. Svojím podpisom súhlasím s hore uvedenými zmluvnými 
podmienkami a som si vedomý(á) právnej zodpovednosti, ktorá pre mňa z tohto vyhlásenia 
vyplývajú. 
 
 
V Žiline dňa ..................                    podpis účastníka                                     za PK PLATESA 
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minimálne 20 min. pred začiatkom kurzu. V prípade, že sa účastník nebude môcť zúčastniť 
úvodnej hodiny oznámi túto skutočnosť telefonicky alebo osobne najneskôr 180 min. pred 
začatím kurzu. V opačnom prípade si organizátor vyhradzuje právo zrušiť zmluvu. 

8. vrátenie poplatku za kurz 
Nárok na vrátenie peňazí účastníkovi kurzu vzniká len vtedy, keď  organizátorovi do 180 min. 
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Čipový náramkový systém z kapacitných dôvodov neumožňuje náhrady plavcovi.  
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