VODNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA SČK
MIESTNY SPOLOK NOVÉ ZÁMKY
Žerotínová bašta 1, 940 02 Nové Zámky
vzssck@vzs-nz.sk

DODATOK Č.1 k PODMIENKAM POSKYTOVANIA SLUŽIEB – TRÉNINGOV PLÁVANIA
I.

Klient, ktorý sa chce zúčastniť tréningu plávania sa musí prihlásiť, resp. potvrdiť svoju
účasť na tréningu plávania, prostredníctvom tohto ONLINE formuláru
https://forms.gle/iHzenYeWE1gCoVrW8.

2.

Toto potvrdenie je potrebné zaslať pred každým tréningom, ktorého sa chce klient
zúčastniť, a to najneskôr 30 minút pred jeho začatím.

3.

Ak nebude osoba prihlásená na tréning podľa lehoty stanovenej v bode 2., tak sa na
ňu bude prihliadať pri vstupe na plaváreň ako verejnosť a bude povinná uhradiť si plné
vstupné, podľa aktuálneho cenníka prevádzkovateľa krytej plavárne. Taktiež bude
povinná uhradiť poplatok za tréning plávania v plnej sume, bez nároku na akúkoľvek
zľavu.

4.

Potvrdenie účasti na tréningu plávania možno vyplniť len na dni, kedy sa konajú
tréningy plávania a ktoré sú zverejnené na úvodnej strane našej webovej stránku
https://vzs-nz.sk/ v sekcii „NAJBLIŽŠIE TRÉNINGY PLÁVANIA“.

5.

Na tréningy, ktoré ešte nie sú vypísané, sa nedá prihlásiť. V prípade, že sa klient
zapíše na tréning ešte predtým, ako je vypísaný a zverejnený, tak bude toto potvrdenie
považované za chybné a nebude sa naň prihliadať.

6.

Tento formulár je nutné vyplniť ak je COVID AUTOMAT v okrese NOVÉ ZÁMKY
v nasledovných stupňoch:
STUPEŇ OSTRAŽITOSTI

– ORANŽOVÝ OKRES

1. STUPEŇ VAROVANIA – ČERVENÝ OKRES
2. STUPEŇ VAROVANIA – BORDOVÝ OKRES
3. STUPEŇ VAROVANIA – ČIERNY OKRES
7.

Formulár je potrebné vyplniť na každý tréning plávania s výnimkou individuálnych
tréningov plávania.

Platnosť od:

25.09.2021

Účinnosť od: 27.09.2021

Tento dodatok k podmienkam poskytovania služieb je platný počas celej doby trvania
protipandemických opatrení súvisiacich s vírusovým ochorením SARS-CoV-2 (COVID-19).
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