Přihláška na příměstský plavecký tábor
organizovaný Swim Smooth Czech Republic, z.s. se sídlem Naskové 1335/1j, Praha 5, IČ 01479997
Závazně1 přihlašuji mé dítě:
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Věk:

Adresa:
Termín a místo konání:
Plavecká dovednost dítěte:
1. Kolik uplave metrů bez plaveckých pomůcek?
2. Jakými plaveckými způsoby umí plavat?
3. Je členem plavecké oddílu nebo školy, a pokud ano, jaké/ho?
Speciální požadavky na stravu apod.
Jméno zákonného zástupce (tiskacími písmeny):
Příbuzenský vztah (nejedná-li se o rodiče):
E-mail:

Tel:

Podpisem závazné přihlášky potvrzuje zákonný zástupce, že jsou mu Všeobecné podmínky pro tento tábor, které jsou součástí této
přihlášky, známy, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá.
Podpisem závazné přihlášky dává zákonný zástupce souhlas (v případě nesouhlasu s příslušným bodem, daný bod přeškrtněte):
a) s pořízením a použitím fotografií a video záznamů dítěte pořízených v rámci kempu k prezentaci jednak Swim Smooth Czech
Republic, z.s., a také Mgr. Gabriely Minaříkové, licencované trenérky Swim Smooth.
b) se zveřejňováním výkonů dítěte, zahrnujících zejména dosažené časy a videozáznamy plavecké techniky, a to pro marketingové,
analytické a jiné účely plavecké školy Swim Smooth, Plaveckého oddílu Swim Smooth Czech Republic, z.s., a také Mgr. Gabriely
Minaříkové, licencované trenérky Swim Smooth.
Výše uvedený souhlas je udělen podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).
Správcem osobních údajů je Swim Smooth Czech Republic, z.s. Údaje uchovávány po dobu 5 let, a budou použity výlučně za výše
uvedenými účely.
Zákonný zástupce se tímto dle tohoto zákona poučuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že je oprávněn tento souhlas
kdykoliv odvolat.
Zákonný zástupce dále prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že nezamlčel žádnou závažnou okolnost, která by mohla mít
vliv na účast jeho dítěte na táboře.

V

dne

Podpis:

Vyplněnou přihlášku prosím naskenujte a pošlete na email: info@swimsmooth.cz.
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Pro zařazení dítěte je rozhodné datum přijetí přihlášky
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Přihláška na příměstský plavecký tábor
organizovaný Swim Smooth Czech Republic, z.s. se sídlem Naskové 1335/1j, Praha 5, IČ 01479997
Kurzovné v plné výši 5 500 Kč/ dítě (5 000 Kč oddíloví členové), zašlete prosím do 3 dnů od data vyplnění přihlášky na
bankovní účet 2900399343/2010, VS vytvořte číslicí označující školní rok ve formátu rrrrrr + číslo 4 např. 2020214, ve zprávě
pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte - příměstský tábor.
Všeobecné podmínky Příměstského plaveckého tábora
Zákonný zástupce je povinen poskytovatele řádně, pravdivě a včas informovat o změně zdravotního stavu dítěte a nic
v této souvislosti nezamlčet.
2. V den nástupu na tábor předá zákonný zástupce poskytovateli kopii platného lékařského potvrzení o zdravotní
způsobilosti vykonávat sportovní aktivity, prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte a kopii zdravotního
pojištění či dalšího připojištění. V případě nepředložení tohoto potvrzení nemusí být dítěti umožněna účast na lekci, a to
bez nároku na finanční kompenzaci.
3. Zákonný zástupce je povinen si bezodkladně vyzvednout dítě:
a) v případě nemoci, která znemožňuje dítěti se plně účastnit programu tábora nebo je rizikem nákazy pro další děti
nebo zaměstnance poskytovatele (vedoucí/instruktory tábora);
b) při podezření na infekční onemocnění dítěte; v takovém případě je poskytovatel oprávněn bez náhrady s okamžitou
platností vyloučit dítě z účasti na táboře, a to do doby, než zákonný zástupce doloží aktuální potvrzení od lékaře, že
dítě je bezinfekční;
c) v případě hrubého porušení pravidel tábora (např. ničení nebo poškozování majetku poskytovatele nebo
provozovatele areálu, hrubé chování k ostatním účastníkům tábora apod.).
V těchto případech nevzniká nárok na vrácení nevyčerpané částky za tábor.
4. Poskytovatel neručí za škody vzniklé svévolným jednáním dítěte nebo nerespektováním pokynů zaměstnanců
poskytovatele.
5. Zákonný zástupce nese odpovědnost za škody způsobené (úmyslně nebo i z nedbalosti) jeho dítětem.
6. Účast dítěte v táboře lze zahájit později nebo ukončit dříve z vůle zákonného zástupce. V těchto případech nevzniká
nárok na vrácení zaplacené částky za tábor. Poskytovatel doporučuje dodržovat čas předání a převzetí dítěte,
aby nedocházelo k narušování programu tábora.
7. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit program nebo zrušit příměstský tábor v důsledku nepředvídatelných, zejména
povětrnostních událostí nebo zásahu vyšší moci. V případě změny programu tábora při zachování časového rámce
nevzniká účastníku nárok na finanční kompenzaci. V případě, že dojde ke zrušení celého tábora nebo jeho části, má
účastník nárok na vrácení úhrady v poměrné části za dobu zrušené účasti na příměstském táboře. Jiná kompenzace za
strany poskytovatele účastníku tábora nenáleží.
8. Poskytovatel důrazně nedoporučuje, aby dítě na příměstský tábor vnášelo mobilní telefony, elektroniku, šperky či jiné
cenné předměty. Zákonný zástupce bere na vědomí, že vnášení uvedených předmětů na příměstský tábor vzdor tomuto
poučení bude pouze na vlastní zodpovědnost zákonného zástupce. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu či
odcizení těchto předmětů.
9. Poskytovatel upozorňuje na skutečnost, že výuka plavání může být realizována i v případě chladnějšího počasí, a to
s ohledem na možnost vyhřívání vody v bazénu až na 24 stupňů Celsia, resp. i v případě výrazně teplejšího počasí. Pro
případ chladnějšího, deštivého nebo extrémně horkého počasí pak poskytovatel zajistí dětem vyhřívané prostory
v zázemí bazénu. Pro případ velmi vysokých teplot doporučujeme dětem přibalit plážový stan. Poskytovatel je oprávněn
sám posoudit, zda jsou splněny podmínky pro pokračování v příměstském táboře.
10. Splatnost ceny za příměstský plavecký tábor stanovuje poskytovatel tak, že cena za příměstský tábor je splatná v plné
výši do 3 dnů od data vyplnění přihlášky.
11. Storno podmínky:
a)
v případě zrušení účasti na programu 90 a méně dní před datem zahájení činí storno 50 % z částky za
program.
b)
60 a méně dní před datem zahájení se uplatní storno ve výši 100 %.
Poskytovatel doporučuje uzavření připojištění pro případ storna účasti dítěte na příměstském plaveckém táboře.
12. Poskytovatel je oprávněn tyto Všeobecné podmínky bez předchozího souhlasu zákonného zástupce dítěte změnit. O
změně bude zákonný zástupce informován e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pokud zákonný
zástupce se změnou Všeobecných podmínek nebude souhlasit, je povinen to poskytovateli oznámit nejpozději do 30 dní
od oznámení změny Všeobecných podmínek. V takovém případě bude smluvní vztah ukončen ukončením příslušného
příměstského plaveckého tábora, a to za stávajících Všeobecných podmínek.
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