ZÁVAZNÁ PRIHLÁŠKA do kurzu cvičenia dojčiat a batoliat
l.

Údaje o účastníkoch kurzu: Meno a priezvisko dieťaťa:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adresa trvalého bydliska:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dátum narodenia:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dieťa je začiatočník/pokročilé – počet ukončených kurzov:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meno a priezvisko matky:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adresa trvalého bydliska:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Telefonický kontakt:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
e-mail:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meno a priezvisko otca:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Adresa trvalého bydliska:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Telefonický kontakt:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
e-mail:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zaškrtnite výber kurzu:
Dúbravka
Podunajské Biskupice

PRO SPORT ACADEMY s.r.o.,Komárno 1051, 916 21 Čachtice, | OR Okr.súdu Trenčín, odd.Sro, vložka č.: 30024/R |IČO: 47 627 859 |
DIČ: 2024015411 | IBAN: SK 8975000000004019714722| kontakt: tel.: +421 904 65 46 40 | info@prosportacademy.sk | www.prosportacademy.sk |

Podmienky účasti na kurze cvičenia dojčiat a batoliat
Úvod:
1.1.

Podmienky účasti na kurze cvičenia dojčiat a batoliat (ďalej ako „Podmienky účasti na kurze“) upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti PRO
SPORT ACADEMY, s.r.o., Komárno 1051, 916 21 Čachtice ako poskytovateľa kurzu (ďalej ako „prevádzkovateľ“) a Účastníkov kurzu, teda dieťa a jeho
zákonného zástupcu (rodiča), ktoré dopĺňajú Záväznú prihlášku na kurz podpísanú prevádzkovateľom a rodičom.
1.2.
Prevádzkovateľ a rodič súhlasia s obsahom Podmienok účasti na kurze a zaväzujú sa ich dodržiavať. Podmienky účasti na kurze sú neoddeliteľnou
súčasťou Záväznej prihlášky. Rodič podpisom Záväznej prihlášky potvrdzuje, že prevzal jeden exemplár Podmienok účasti na kurze.
1.3
Počet účastníkov jedného kurzu je 8, maximálne však 10.
1.4
Cyklus trvá 5 – 7 týždňov ( v závislosti od počtu dní pracovného pokoja a školských prázdnin v danom cykle )
1.5
Na hodinu si je potrebné priniesť bavlnenú plienku či inú dečku na podložku a jednu obľúbenú hračku pre dieťa
1.6
Vhodné je pohodlné oblečenie pre dieťa aj rodiča. Obuv nie je potrebná. Stačia ponožky, pre chodiace dieťa sú ideálne protišmykové.
Cena za kurz a spôsob jej úhrady:
2.1.
Účastník kurzu je povinný zaplatiť kurzovné v hodnote _45,00_ € podľa cenníka zverejneného na internetovej stránke www.prosportacademy.sk.
Platba môže prebehnúť v hotovosti najneskôr v deň začatia kurzu po dohode s inštruktorkou, alebo bankovým prevodom na bankový účet IBAN: SK
8975000000004019714722 (variabilný symbol – dátum nar.dieťaťa + do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa).
2.2.
Účastník kurzu sa zaväzuje zaplatiť kurzovné najneskôr v deň začatia kurzu, pred začatím prvej lekcie kurzu, inak Prevádzkovateľ nemusí umožniť
Účastníkovi kurzu účasť na lekcii.
Storno podmienky:
3.1.
Ak Účastník kurzu zruší svoju účasť viac ako 5 dní pred začatím kurzu, vracia sa mu celá uhradená suma.
3.2.
Ak Účastník kurzu zruší svoju účasť neskôr ako 5 dní pred začatím kurzu, je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 30,- €.
3.3.
Ak Účastník kurzu zruší svoju účasť po 1. alebo 2. lekcii, je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 35,- €
3.4.
Ak Účastník kurzu zruší svoju účasť po 3. lekcii, je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 40,- €.
3.5.
Ak Účastník kurzu zruší svoju účasť po 4. lekcii - nárok na vrátenie kurzovného zaniká.
Náhrada vymeškaných hodín:
4.1.
Vymeškané lekcie je možné nahradiť . Vymeškané lekcie je možné nahradiť do 3 mesiacov od ukončenia kurzu.
4.2
Ak dieťatko ochorie, je možné si 1 vynechanú lekciu nahradiť za podmienky, že bude každá vynechaná lekcia ospravedlnená v zmysle Záväznej
prihlášky
4.3.
Účastník kurzu je povinný sa odhlásiť najneskôr do 6 hod. ráno formou SMS (v deň konania lekcie). V prípade, ak si svoju povinnosť Účastník kurzu
nesplní, právo na nahradenie lekcie mu zaniká.
4.4.
Termín náhradnej lekcie si rodič dohodne s inštruktorkou cvičenia osobne, formou SMS či cez e-mail.
4.5
Náhradnú hodinu si môže účastník čerpať v nasledujúcom kurze, ktorý bude prebiehať. Podmienkou však je voľné miesto nasledujúceho kurzu v daný
zvolený deň
4.6.
Neodcvičenú náhradnú lekciu nie je možné nahradiť. Neodcvičenú náhradnú hodinu nie je možné opätovne zrušiť, preložiť – lekcia v tomto prípade
prepadá.
4.7.
Nie je možné si preniesť celý kurz na náhradné hodiny.
Zrušenie hodiny zo strany prevádzkovateľa
5.1.
Pokiaľ sa hodina zruší zo strany prevádzkovateľa, automaticky vzniká možnosť náhrady každému účastníkovi kurzu mimo povolených náhrad.
5.2.
Prevádzkovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť každému účastníkovi. Najneskôr však do 8.00 ráno, v daný deň formou SMS či e-mailom.
Práva a povinnosti:
6.1.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonávať svoju činnosť s náležitou odbornou starostlivosťou, pričom nesie zodpovednosť aj za odborný výkon tretích
osôb.
6.2.
Prevádzkovateľ je oprávnený postúpiť práva a povinnosti na tretie osoby, s ktorými uzavrel zmluvy na splnenie účelu zmluvy.
6.3.
Rodič dieťaťa sa zaväzuje dieťa na jednotlivé lekcie pripraviť tak, aby bolo schopné absolvovaniu kurzu, pritom musí dodržiavať určený čas a miesto
konania kurzu. PRO SPORT ACADEMY s.r.o., Komárno 1051, 916 21 Čachtice, |Prevádzka: A FIT centrum l, Švantnerova 2, 841 02 Bratislava - Dúbravka
|Prevádzka: Fitness Triskáč, Padlých hrdinov 71, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice | OR Okr.súdu Trenčín, odd.Sro, vložka č.: 30024/R |IČO: 47
627 859 | DIČ: 2024015411 | IBAN: SK 8975000000004019714722 | kontakt: tel.: +421 904 65 46 40 | info@prosportacademy.sk |
www.prosportacademy.sk
6.4.
Rodič musí byť prítomný počas celej lekcie so svojim dieťaťom a aktívne sa podieľať na činnosti kurzu.
6.5.
Rodič dieťaťa po celú dobu kurzu nesie zodpovednosť za svoje dieťa, nesmie ho nechávať bez dozoru ani mimo priestorov telocvične.

ll.
Čestné prehlásenie:
Čestne prehlasujem, že som si vedomý(á) právnej zodpovednosti za svoje dieťa počas celej doby trvania
kurzu. Čestne prehlasujem, že nie som si vedomý(á) žiadnej prekážke z hľadiska zdravotného stavu dieťaťa, ani
doprevádzajúcej osoby, ktorá by bránila navštevovať kurz cvičenia dojčiat a batoliat. Zaväzujem sa chodiť do kurzu
len s dieťaťom len v dobrom zdravotnom stave. Tiež čestne prehlasujem, že som bol oboznámený(á) s Podmienkami
účasti na kurze cvičenia dojčiat a batoliat, ktoré mi boli odovzdané v písomnej forme. Rozumel som im a zaväzujem
sa ich dodržiavať a svojím podpisom vyjadrujem súhlas s Podmienkami účasti na kurze cvičenia dojčiat a batoliat. Bol
som upozornený(á) a akceptujem, že v prípade nedodržania Podmienok účasti, môžem byť vylúčený(á) z kurzu bez
náhrady kurzovného.

V Bratislave, dňa ________________
Podpis rodiča _______________________________

