PRIHLÁŠKA
UCHÁDZAČ O ČLENSTVO V ŠKOLE PLÁVANIA - NEMO
Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA
Meno:
Mobil:
E-mail:

Priezvisko:

Ako uchádzač o členstvo v plaveckej škole Nemo (t.j. v o.z. SPK ZŠK Slávia SPU Nitra) zodpovedne prehlasujem a svojím
podpisom potvrdzujem, že nie som si vedomý(á) žiadnych zdravotných obmedzení, ktoré by bránili môjmu synovi
(dcére) absolvovať plavecký tréning. V prípade zdravotných obmedzení odovzdám trénerom lekárske potvrdenie o
zdravotnej spôsobilosti môjho syna (dcéry). V prípade, že sa vyskytne u môjho syna (dcéry) trvalá zmena zdravotného
stavu, ktorá môže mať vplyv na plavecký tréning, nahlásim túto zmenu bezodkladne trénerom.
Súčasne vyjadrujem svoj súhlas s uvedením a spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko, meno, priezvisko a kontakt (e-mail, telefón) zákonného zástupcu v zmysle zákona NR SR č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vyplnenia a spracovania prihlášky do
plaveckej školy Nemo, ďalej s uverejňovaním fotografií a videonahrávok ďieťaťa z tréningov a akcií na webovom sidle a
sociálnych sieťach plaveckej školy Nemo. Tento súhlas platí až do odvolania.
Moje dieťa a ja ako jeho zákonný zástupca som si vedomý, že účasť na plaveckom tréningu a výcviku je potenciálne
nebezpečná činnosť. Sme si vedomý všetkých nebezpečenstiev spojených s účasťou v tomto športe, vrátane
pošmyknutia a následného pádu, kontaktu s ďalšími účastníkmi výcviku či tréningu, účinkami počasia, dopravy a ďalších
nebezpečných podmienok spojených so športovým tréningom. Preto sa zaväzujem dodržiavať nasledovné pokyny a
poučenia pre člena školy plávania Nemo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vždy sa musím riadiť pokynmi trénera alebo ním poverenej osoby.
Nesmiem bez pokynu trénera vstúpiť do tréningových priestorov.
Nesmiem behať pri bazéne, v sprchách a v šatni z dôvodu nebezpečenstva pošmyknutia a pádu.
Nesmiem skákať do bazéna bez dohľadu trénera alebo ním poverenej osoby.
Musím upozorniť trénera na zdravotné problémy, ktoré vzniknú počas výcviku a tréningu.
Nesmiem v priestoroch šatní, v sprchách a v bazéne konzumovať potravu.
Nesmiem sa neprimerane, surovo a agresívne správať k ostatným účastníkom výcviku a tréningu ako fyzicky tak aj verbálne.
Nesmiem poškodzovať vybavenie šatní a tréningových priestorov.
Zákonný zástupca je povinný uhradiť, prípadne opraviť prípadné škody, ktoré vzniknú nevhodným konaním jeho dieťaťa na
vybavení bazéna, spŕch, šatní a iných priestorov.
Pri opakovanom nevhodnom správaní dieťaťa je možné po konzultácií so zákonným zástupcom dieťa vyradiť z výcviku.
Členský príspevok na činnosť musí byť uhradený do 15. dňa daného mesiaca v predpísanej sume.
Zľavy z členského príspevku sú možné po dohode zákonného zástupcu a vedením plaveckej školy Nemo.
V prípade neuhradenia členského príspevku, je možné po upozornení zákonného zástupcu vyradiť dieťa z plaveckého výcviku.
Sa zaväzujem, že v prípade zániku členstva v plaveckej škole Nemo nezanikajú moje finančné a iné záväzky, ktoré mi vznikli
v čase členstva v plaveckej škole Nemo.

Preštudoval som si toto tlačivo a svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s podmienkami výcviku (resp. tréningu) v
mene môjho dieťaťa.

Dátum: ………………………………….

Podpis: ……………………………..…………………………….
zákonný zástupca

