
 
 

Záväzná prihláška Hry vo vode – predplavecká príprava 
 

Meno a priezvisko dieťaťa : ..................................... 

 

Dátum narodenia dieťaťa : ..................................... 

 

Bydlisko : ..................................... 
 

Meno rodiča : ..................................... 

 

Telefónny kontakt : ..................................... 

 

Emailový kontakt : ..................................... 

 

 

Všeobecné podmienky kurzu 
 

1. Odovzdaním podpísanej prihlášky a zaplatením poplatku je dieťa záväzne prihlásené na kurz 
Hry vo vode – predplavecká príprava / ďalej len kurz / Sunny Martin. 

2. Po prihlásení do kurzu, obdrží rodič vstupenku, z ktorej sa mu budú odpisovať vstupy pri každej 

návšteve lekcie. 

3. Vstupenku je potrebné vyčerpať počas doby platnosti čo je 6 týždňov od prvého vstupu! 

Nevyčerpané vstupy sa nepreplácajú. 

4. Cena prvého cyklu (5 lekcií) je 50€, cena každého ďalšieho cyklu je 45€. 

5. Vstupenka na nový cyklus musí byť zakúpená najneskôr pred prvou lekciou daného cyklu. 

6. Rodič si dohodne s inštruktorkou pravidelný termín lekcií. Po zahájení kurzu, inštruktorka 

automaticky počíta s vašou návštevou nasledujúcich lekcií, preto v prípade, že sa nemôžete 

z akýchkoľvek dôvodov nasledujúcej lekcie zúčastniť, je potrebné o tom informovať inštruktorku  

cez SMS najneskôr do 9:00 v deň konania lekcie, resp. odhlásiť sa v rezervačnom systéme. V 

prípade, že vašu neúčasť neoznámite do daného termínu, bude vám automaticky započítaná 

lekcia ako keby ste ju absolvovali. 
7. V jednom cykle (5 lekcií) je možné si nahradiť maximálne jednu lekciu. 

8. V cene kurzu nie je zahrnuté úrazové poistenie, každé dieťa by malo byť individuálne poistené 

zákonnými zástupcami. 

9. V prípade dlhodobého ochorenia je po dohode s manažmentom možnosť predĺženia doby 

platnosti vstupenky. V tomto prípade je potrebné doniesť potvrdenie od detského lekára. 

10. Keďže kurz nemá určený termín ukončenia, v prípade, že už nemáte záujem ďalej navštevovať 
kurz, je potrebné o tom informovať inštruktorku, aby vám nedržala miesto na ďalších lekciách. 

11. Svojím podpisom rodič súhlasí so všetkými stanovenými podmienkami. 

12. Podrobnejšie informácie o kurze nájdete na webovej stránke www.sunnymartin.sk 

 

 

 

Prehlásenie rodiča: 

Dole podpísaný/-á týmto prehlasujem, že: 
 

1. je mi dostatočne známy môj zdravotný stav aj zdravotný stav môjho dieťaťa, ktorý nebráni 

našej účasti na kurze 

Hry vo vode – predplavecká príprava / ďalej len kurz / Sunny Martin. 

ZŠ Hurbanova – Plaváreň, 03601 Martin 

2. ja ani moje dieťa sme neprišli do styku so žiadnou infekčnou chorobou a nemáme žiadne 
zdravotné problémy, resp. máme tieto zdravotné problémy: 

 

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

 

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



3. bol/-a som zoznámený/-á s povinnosťou informovať inštruktorku kurzu o všetkých mojich 

zdravotných problémoch aj zdravotných problémoch môjho dieťaťa, vzniknutých v priebehu 

kurzu 

4. bol/-a som zoznámený/-á so skutočnosťou, že ak dôjde v dôsledku nesplnenia povinnosti podľa 

bodu 2. a 3. tohto prehlásenia ku komplikácii či zhoršeniu môjho zdravotného stavu alebo 

zdravotného stavu môjho dieťaťa v priebehu kurzu, Sunny Martin nezodpovedá za vzniknutú 

ujmu na zdraví 

5. som si vedomý/-á, že počas návštevy zariadenia plaváreň Hurbanova Sunny Martin plne 

zodpovedám za svoju bezpečnosť aj bezpečnosť môjho dieťaťa vo všetkých jej priestoroch 

a že v prípade môjho zranenia alebo zranenia môjho dieťaťa nenesie Sunny Martin žiadnu 

zodpovednosť 

6. pozorne som si prečítal/la prevádzkový poriadok plavárne a sauny, a súhlasím s ním, porušenie 

jednotlivých ustanovení oprávňuje inštruktorku k vyradeniu účastníka z kurzu bez nároku na 

náhradu 

7. zaväzujem sa dodržiavať aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia v priestoroch Sunny 

Martin, Hurbanova27 

8. svojím podpisom dávam súhlas a výhradné právo spoločnosti Sunny Martin, na spracovanie 

osobných údajov uvedených v záväznej prihláške za účelom spracovania databázy účastníkov 

kurzu v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov 

 

 

 
V Martine: ..............................  

 

 

 

 

 

Podpis rodiča .................................. 


