Tieto podmienky o poskytovaní služieb (ďalej aj ako „podmienky“) sa uzatvárajú medzi
POSKYTOVATEĽOM
Organizácia:

Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zámky

Osobitná zložka:

Vodná záchranná služba SČK, miestny spolok Nové Zámky

IČO:

00415995

Sídlo:

Žerotínová bašta 1, 940 01 Nové Zámky, Slovensko

E-mail:

treningy@vzs-nz.sk

Webová stránka:

www.vzs-nz.sk

(ďalej ako „Poskytovateľ“ alebo „VZS SČK Nové Zámky“ alebo „MS VZS SČK Nové Zámky“) a
KLIENTOM
Klientom sa považuje každá fyzická osoba, ktorá vyplnila a odoslala prihlášku na tréning plávania
prostredníctvom online prihlášky, ktorá je zverejnená na webovej stránke VZS SČK Nové Zámky alebo
fyzická osoba, ktorá písomne vyplnila prihlášku osobne a zúčastňuje sa na aktivite, ktorú organizuje alebo
spoluorganizuje MS VZS SČK Nové Zámky.
(ďalej ako „Klient“)

ČLÁNOK I
DEFINÍCIA ZMLUVY
I.I V týchto podmienkach termín „služby“ znamená TRÉNING PLÁVANIA (ďalej aj ako „tréning“).
I.2 Tréningy sú súčasťou preventívnych aktivít VZS SČK Nové Zámky pred utopením.

ČLÁNOK 2
PREDMET ZMLUVY
2.I VZS SČK Nové Zámky sa zaväzuje pravidelne poskytovať klientovi služby a klient sa zaväzuje
poskytovateľovi za poskytnuté služby zaplatiť odmenu a to všetko za podmienok uvedených v týchto
podmienkach.

ČLÁNOK 3
ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽIEB
3.I Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať klientovi služby v rozsahu:
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a) 1 tréning (v rozsahu 60 minút) v predom stanovených dátumoch a časoch, ktoré určuje VZS SČK Nové
Zámky samostatne na:
(1) Škola plávania pre dospelých
(2) Prípravné školenie na kurz plavec záchranár (plavčík)
(3) Zdokonaľovací tréning plavcov záchranárov a plavčíkov
b) 1 tréning (v rozsahu 60 minút) v predom stanovených dátumoch a časoch, podľa vzájomnej dohody
medzi klientom, resp. klientami a VZS SČK Nové Zámky na: (1) Individuálne tréningy plávania
3.2 Poskytovateľ môže poskytnúť jedenému klientovi alebo skupine klientov po vzájomnej dohode na
mieste tréning v väčšom rozsahu ako v bode 3.I tohto článku, pričom každá ďalšia, čo i len načatá hodina
sa považuje za celú hodinu.
3.3 Poskytovateľ má právo poskytnutie služby v širšom rozsahu, ako bolo pôvodne dohodnuté
odmietnuť.

ČLÁNOK 4
PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB
4.I Poskytovateľ postupuje pri poskytovaní služieb spoločne s prevádzkovateľom krytej plavárne alebo
kúpaliska, či inej vodnej plochy na ktorej sa tréning plávania bude konať na základe ich vzájomnej dohody.
4.2 Klient, ktorý má zakúpený 10 tréningový preukaz, podľa článku 5 bodu 5.Ib, 5.Id a 5.If, sa musí týmto
preukazom preukázať poskytovateľovi, inak bude klient povinný zaplatiť odmenu za daný tréning
poskytovateľovi podľa článku 5 bodu 5.Ia, 5.Ic a 5.Ie.
4.3 VZS SČK Nové Zámky je povinná upozorniť klienta, v prípade, že nie je schopná službu poskytnúť v
stanovenom dátume a/alebo čase, o neschopnosti z jeho strany poskytnúť službu prostredníctvom svojej
webovej stránky a svojich sociálnych sietí. V prípade vzájomnej dohody aj prostredníctvom SMS správy
alebo Emailu.
4.4 Klient, ktorý sa nevie v stanovenom dátume a/alebo čase dostaviť na tréning upovedomí o tejto
skutočnosti poskytovateľa hneď, ako sa dozvie o prekážke, ktorá k tejto skutočnosti smerovala. Táto
povinnosť vyplýva hlavne klientovi, ktorý sa zúčastňuje individuálneho tréningu plávania - v prípade
nesplnenia tejto povinnosti dvakrát po sebe bude o tejto skutočnosti písomne upovedomený (listom,
SMS správou, emailom a pod.) a upozornený zo strany poskytovateľa o prípadných sankciách.
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4.5 V prípade omeškania klienta so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia poskytovateľovi podľa
tejto zmluvy má poskytovateľ právo vyžadovať od klienta zaplatenie prirážky vo výške 5% v daného
finančného plnenia za každý deň omeškania.
4.6 Poskytovateľ sa zaväzuje zaistiť podmienky nevyhnutné pre riadne poskytovanie služieb. V prípade
že ich z určitých dôvodov, ktoré nevie ovplyvniť, nevie zabezpečiť poskytnutie služby, koná podľa bodu
4.3.
4.7 Poskytovateľ nemá právo prenechať poskytovanie služieb tretím osobám. Poskytovateľ zabezpečuje
poskytnutie služby výlučne prostredníctvom svojich členov.
4.8 Vstup na plaváreň a účasť na tréningoch sa počas pandémie ochorenia COVID-19 riadia COVID
automatom a športovým COVID automatom, právnych predpisov Slovenskej republiky, vnútorného
prevádzkového poriadku krytej plavárne a jej prevádzkovateľa, interného metodického pokynu
k tréningom plávania a vnútorných predpisov MS VZS SČK Nové Zámky.

ČLÁNOK 5
ODMENA ZA SLUŽBU
5.I Klient sa zaväzuje zaplatiť VZS SČK Nové Zámky za poskytovanie služieb fixnú odmenu (ďalej aj ako
„Fixná odmena“ alebo „Odmena“) a to nasledovne:
5.Ia Vo výške 1,-€ (slovom: JEDNO EURO) za tréning plávania; v prípade že klient je zároveň
členom VZS SČK Nové Zámky
5.Ib Vo výške 10,-€ (slovom: DESAŤ EURO) za 10 tréningov plávania; v prípade že klient je
zároveň členom VZS SČK Nové Zámky
5.Ic Vo výške 3,50-€ (slovom: TRI EURÁ PÄŤDESIAT CENTOV) za tréning plávania; v prípade že
klient nie je členom MS VZS SČK Nové Zámky
5.Id Vo výške 30,-€ (slovom: TRIDSAŤ EURO) za 10 tréningov plávania; v prípade že klient nie
je členom MS VZS SČK Nové Zámky
5.Ie Vo výške 10,-€ (slovom: DESAŤ EURO) za individuálny tréning plávania, nezávisle od toho
či klient je alebo nie je členom MS VZS SČK Nové Zámky
5.If Vo výške 90,-€ (slovom: DEVÄDESIAT EURO) za individuálny tréning plávania, nezávisle od
toho či klient je alebo nie je členom MS VZS SČK Nové Zámky
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5.2 Po vyčerpaní času, ktorý je presne vyhradený na tréning (viď Článok 3 bod 3.I) sa klient zaväzuje
platiť poskytovateľovi za poskytnutie služieb odmenu podľa bodu 5.I za každú, čo i len začatú ďalšiu
hodinu poskytovania služby, ktorá nasleduje po uplynutí stanoveného času (ďalej aj ako „Časová
odmena“).
5.3 VZS SČK Nové Zámky má právo na odmenu podľa Článku 5 bodu 5.I v plnej výške aj pokiaľ klient
nevyužije plný rozsah hodín poskytovania služieb uvedených v tejto zmluve.

ČLÁNOK 6
PLATOBNÉ PODMIENKY
6.I Fixná odmena (podľa článku 5 bodu 5.Ia a 5.Ic) aj časová odmena bude vždy vyúčtovaná po skončení
daného tréningu alebo školenia. Fixnú odmenu podľa článku 5 bodu 5.Ib, 5.Id a 5.If musí klient zaplatiť
túto odmenu ešte pred poskytnutím služby. Následne, po zaplatení odmeny, mu bude vydaný tréningový
preukaz na 10 tréningov. Po vydaní tohto preukazu musí klient konať podľa článku 4 bodu 4.2 tejto
zmluvy.
Poskytnutie odmeny za individuálny tréning plávania je na dohode zmluvných strán.

ČLÁNOK 7
TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY
7.I Tieto podmienky sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.
7.2 Na dobu určitú sa vydávajú len tréningové preukazy a to do konca kalendárneho roka, v ktorom sa
daný tréningový preukaz vydal. V prípade že sa tento preukaz vydáva v mesiacoch november alebo
december, tak preukaz platí do konca kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, kedy sa tento preukaz
vydal.

ČLÁNOK 8
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
8.I Klient plne zodpovedá poskytovateľovi za akúkoľvek škodu, ktorú mu spôsobí pri poskytovaní služby
podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK 9
DÔVERNOSŤ
9.I Poskytovateľ sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu osobnú informáciu o klientovi voči
žiadnym tretím osobám, s výnimkou prevádzkovateľa krytej plavárne, ktorému poskytne výlučne
informácie v rozsahu meno, priezvisko a rok narodenia klienta, aby mu bol umožnený vstup do areálu,
aby nedošlo k zneužitiu tejto služby. Inak budú informácie použité výlučne len na účely tejto služby.
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ČLÁNOK I0
ZMLUVNÁ POKUTA
I0.I V prípade, že sa klient dostane do omeškania so zaplatením odmeny alebo jej časti podľa článku 6
tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť VZS SČK Nové Zámky zmluvnú pokutu vo výške 50% z dlžnej sumy
za každý týždeň omeškania až do úplného zaplatenia odmeny.
I0.2 V prípade, že poskytovateľ poruší svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 9, zaväzuje sa
zaplatiť klientovi zmluvnú pokutu vo výške 20,-€ (slovom: DVADSAŤ EURO) za každé jedno porušenie
uvedenej povinnosti.
I0.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty v sebe zahŕňa nárok druhej zmluvnej strany na náhradu škody v plnom
rozsahu.

ČLÁNOK II
ODSTÚPENIE OD PODMIENOK
II.I Klient má právo odstúpiť od podmienok z akýchkoľvek dôvodov, pričom nemá právo na vymáhanie
a vrátenie peňažnej sumy, ktorá ostala v rámci poskytnutia služieb nevyužitá. Uvedené sa nevzťahuje na
situáciu, kedy poskytovateľ ukončí svoju činnosť v rámci jednotlivých typov tréningov alebo s tréningami
vo všeobecnosti. V druhom prípade má klient právo na vymáhanie si vrátenie peňažnej sumy, ktorá ostala
v rámci poskytnutia služieb nevyužitá.
II.2 Poskytovateľ má právo odstúpiť od týchto podmienok v prípade, že klient sa chová na tréningoch
neslušne, vulgárne, koná proti dobrým mravom, porušuje základné zásady správania sa alebo porušuje
prevádzkový poriadok vodného areálu, pričom klient stráca právo na vrátenie peňažnej sumy, ktorá ostala
v rámci poskytovania služieb nevyužitá.
II.2.I V prípade že klient koná alebo sa správa počas poskytovania služby v zmysle článku II, bodu II.2
tejto zmluvy, musí byť upozornený a upovedomený (ústne pred svedkami alebo písomne) o tom, že sa
správa nevhodným spôsobom a vyzvaný k tomu, aby sa takéhoto konania v budúcnosti zdržal. V prípade
že sa klient nezdrží v budúcnosti takéhoto konania, má poskytovateľ právo na okamžité odstúpenie od
zmluvy. V prípade že od zmluvy poskytovateľ služby odstúpi, tak suma, ktorú klient zaplatil prepadá
poskytovateľovi v plnom rozsahu.
II.3 Ktorákoľvek zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy i z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.
II.4 Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy
doručené druhej zmluvnej strane.
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ČLÁNOK I2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
I2.I V tejto zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva niečo iné, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle
rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa
rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané len pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto zmluvy.
I2.2 Táto zmluva môže byť zmenená písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
I2.3 Táto zmluva je vyhotovená prostredníctvom prihlášky na tréningy plávania, ktorú vystaví VZS SČK
Nové Zámky, a ktorú
I2.3a záujemca vyplní prostredníctvom online formuláru a následne ju vytlačenú, v papierovej podobe,
podpíše tento záujemca osobne. Odoslaním online formulára príde záujemcovi potvrdzovací email, kde
sa budú nachádzať všetky nim vyplnené údaje. Táto zmluva sa nachádza v online prihláške na
viditeľnom mieste a vždy v aktuálnom znení.
I2.3b záujemca vyplní a podpíše vytlačenú, papierovú formu prihlášky. V tomto prípade buď záujemca
alebo poskytovateľ dodatočne vyplní online formulár, aby mal poskytovateľ tieto informácie zálohované
aj v elektronickej databáze.
I2.4 Každá strana znáša svoje náklady, ktoré vznikli v dôsledku uzavretia tejto zmluvy.
I2.5 Poskytovateľ tejto služby je povinný predložiť a upozorniť záujemcu na tento dokument pri vypĺňaní
a podpisovaní prihlášky, aby sa s ňou oboznámil.
I2.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamžiku podpísania prihlášky oboma zmluvnými
stranami.
I2.7 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a svojich podpisom prehlasujú, že ju
uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nevýhodných podmienok.

Dňa 11.01.2022, v Nových Zámkoch.
.................................................................
Robert Kreškóci
predseda VZS SČK Nové Zámky
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