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ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

PRIHLÁŠKA
1. Osobné údaje dieťaťa
Meno a priezvisko
Adresa trvalého bydliska
Dátum narodenia
Rodné číslo
Názov a adresa školy
Ročník
Meno trénera

2. Osobné údaje zákonného zástupcu
Meno a priezvisko
Trvalé bydlisko
Telefonický kontakt
Email
Ďalšie osoby poverené
vyzdvihnutím dieťaťa (vzťah
osoby k dieťaťu, kontakt na
túto osobu)
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Obchodné podmienky Športovej akadémie Mateja Tótha, o.z.
1.   Prehlásenie
Svojim podpisom na záväznej prihláške zákonný zástupca potvrdzuje, že sa oboznámil so záväznými
podmienkami a bude sa nimi riadiť, pričom si je vedomý právnej zodpovednosti, ktorá pre neho z toho vyplýva.
Svojim podpisom súčasne potvrdzuje, že dieťa, ktoré zastupuje je schopné po fyzickej a psychickej stránke
absolvovať kolektívny športový tréning a iné športové aktivity a kolektívne športy, a že ošetrujúci lekár
nenariadil dieťaťu zmenu režimu, a okresný hygienik mu nenariadil karanténne opatrenia. Nedodržanie
zmluvných podmienok môže byť dôvodom na vylúčenie dieťaťa zo Športovej akadémie Mateja Tótha bez
nároku na vrátenie členského poplatku.
2.   Zmluvný vzťah
Zmluvný vzťah medzi Športovou akadémiou Mateja Tótha, ktorú realizuje Športová akadémia Mateja Tótha o.
z. a zákonným zástupcom dieťaťa ako objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne
úkony) vzniká vyplnením záväznej prihlášky, jej potvrdením zo strany Športovej akadémie Mateja Tótha o. z.
a zaevidovaním členského poplatku člena Športovej akadémie Mateja Tótha . Tento zmluvný vzťah trvá od
podpísania tejto prihlášky, do konca príslušného školského roka, t. j.: do 30.6. Zákonný zástupca zodpovedá za
úplné a pravdivé údaje v prihláške. Ak objednávateľ neuhradí členský poplatok najneskôr 5 dní po doručení
prihlášky, prihláška sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.
3.   Spôsob úhrady členského poplatku
3.1.   Výška členského poplatku
Výška členského poplatku je závislá od toho, ktorú kategóriu dieťa navštevuje:
I. stupeň: predškolský vek (4 – 6 rokov) členský poplatok je 150 €/ školský rok, pri úhrade ročného
členského zľava 10 % (135 €), pri úhrade polročného členského zľava 5 % ( 142,50 €).
II. stupeň: mladší školský vek (1. Stupeň ZŠ: 6 – 10 rokov) členský poplatok je 240 €/ školský rok, pri
úhrade ročného členského zľava 10 % (216 €), pri úhrade polročného členského zľava 5 % ( 114 €).

3.2.   Možnosti úhrady členské poplatku
Úhradu je možné realizovať troma nasledujúcimi spôsobmi:
3.2.1.  Uhradenie ročného členského poplatku v jednej platbe naraz. Suma za ročný členský poplatok so
zľavou 10 % je pre I. stupeň: 135 €, pre II. stupeň: 216 €
3.2.2.  Uhradenie ročného členského poplatku v dvoch splátkach. Suma za ročný členský poplatok so
zľavou 5 % pre I. stupeň: 142,50 €, pre II. stupeň je 228 €. Úhrada sa realizuje v dvoch
splátkach. Prvá splátka najneskôr 5 pracovných dní po obdŕžaní tejto prihlášky. Druhá splátka je
splatná najneskôr do 31.1.
3.2.3.  Uhradenie ročného členského poplatku v mesačných splátkach. Suma za ročný členský poplatok
pre I. stupeň je 150 €, v mesačných splátkach po 15 €, suma za ročný členský poplatok pre II.
stupeň je 240 €, v mesačných splátkach po 24 €.
3.2.4.  Úhrada sa realizuje v mesačných splátkach vždy najneskôr do 30. dňa predchádzajúceho
mesiaca, za ktorým nasleduje mesiac, pre ktorý je určená platba.
3.3.   Spôsob úhrady
Úhrada sa realizuje prevodom na účet podľa pokynov k úhrade od Športovej akadémie Mateja Tótha,
o. z., ktoré objednávateľ obdŕžal spolu s prihláškou.
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4.   Odstúpenie od zmluvy a storno podmienky
4.1.   Zákonný zástupca môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a to len v prípade ak sa u dieťaťa
vyskytnú skutočnosti, ktoré pri uzatváraní zmluvy neboli známe a ktoré znemožňujú dieťaťu
navštevovať Športovú akadémiu Mateja Tótha (napr. zdravotné ťažkosti). Odstúpenie od zmluvy je
platné dňom doručenia písomného oznámenia na adresu sídla športovej akadémie Mateja Tótha o. z.
Chemická 2, 831 04 Bratislava.
4.2.   Zákonný zástupca je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu s dvojmesačnou výpovednou
lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení
písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy, na adresu sídla Športovej akadémie Mateja Tótha, o. z.
Chemická 2, 831 04 Bratislava.
4.3.   Športová akadémia Mateja Tótha, o. z. si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu
s dvojmesačnou výpovednou lehotou ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca,
nasledujúceho po doručení písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy, na adresu trvalého bydliska
člena, ktorú uviedol zákonný zástupca v tejto prihláške.
5.   Záverečné ustanovenia
5.1.   Periodicita tréningov:
I stupeň: 1x týždenne s celkovou dotáciou tréningovej jednotky 45 minút
II. stupeň: 2x týždenne s celkovou dotáciou tréningovej jednotky 60 minút
5.2.   Všeobecné ustanovenia
5.2.1.  Zákonný zástupca zodpovedá za vhodné športové oblečenie a vhodnú športovú obuv dieťaťa.
5.2.2.  Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť a
potreby ostatných účastníkov, chráni svoj i zverený majetok.
5.2.3.  Za stratu cenností – šperky, mobil, elektronika, peniaze, športový odev a pod., nepreberá
zodpovednosť tréner ani Športová akadémia Mateja Tótha.
5.2.4.  Účasť rodiča na tréningoch Športovej akadémie Mateja Tótha je povolená len počas „otvorených
tréningov“, prípadne na základe súhlasu oblastného riaditeľa a trénera.
5.2.5.  V prípade absencie trénera si Športová akadémia Mateja Tótha vyhradzuje právo nahradiť
chýbajúceho trénera trénerom inej školy alebo vo výnimočných prípadoch tréning zrušiť
a nahradiť ho iný deň, najneskôr do 30 dní od zrušeného tréningu. O rušení alebo zmenách je
tréner povinný informovať zákonných zástupcov detí najneskôr 24 hodín pred tréningom.
5.2.6.  Dieťa, ktoré počas tréningu opakovane závažne porušuje poriadok, sústavne nerešpektuje pokyny
trénera, ohrozuje zdravie seba alebo ostatných účastníkov akadémie, alebo poškodzuje svojím
správaním dobré meno Športovej akadémie Mateja Tótha, môže byť zo Športovej akadémie
Mateja Tótha vylúčené, pričom zákonný zástupca nemá nárok na náhradu za nevyužité služby.
Súčasne nemá právo na vrátenie zaplatenej ceny za služby, ktoré dieťa nevyužije vlastnou vinou.
Za škody na majetku inom ako Športovej akadémie Mateja Tótha, spôsobené dieťaťom,
zodpovedá jeho zákonný zástupca.
5.2.7.  V prípade meškania platby dlhšie ako 30 dní je člen vylúčený z Športovej akadémie Mateja
Tótha.
5.2.8.  Ak zákonný zástupca pri nástupe zamlčí nejaký fakt týkajúci sa zdravotného stavu dieťaťa, na
základe ktorého sa u dieťaťa vyskytne zdravotný problém, alebo môže ohroziť zdravotný stav
iných detí, takéto dieťa môže byť z akadémie vylúčené. V tomto prípade zaniká zákonnému
zástupcovi nárok na vrátenie nevyužitej sumy členského poplatku.
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5.3.   Ochrana osobných údajov
Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. zákonný zástupca svojím podpisom súhlasí so spracovaním a
uchovaním osobných údajov uvedených v prihláške ako aj údajov o výsledkoch tréningovej
a diagnostickej činnosti Športovej akadémie Mateja Tótha. Zákonný zástupca berie na vedomie, že
vyššie spomenuté údaje môžu byť použité na akademické účely. Zákonný zástupca súhlasí s
obrazovým a zvukovým záznamom a online streamom dieťaťa pri aktivitách Športovej akadémie
Mateja Tótha a následným využitím týchto záznamov na propagáciu činností Športovej akadémie
Mateja Tótha Po ukončení členstva v Športovej akadémií Mateja Tótha, zákonný zástupca súhlasí aby
sa údaje o dieťati viedli v informačnom systéme Športovej akadémie Mateja Tótha. . Zákonný zástupca
dieťaťa, môže kedykoľvek písomne, formou doručeného listu odvolať tento súhlas. Zákonný zástupca
súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o aktivitách Športovej akadémie Mateja Tótha.

V ...............................................

....................................................
Podpis zákonného zástupcu dieťaťa

Dátum: ...............................................

