
Plavecký Klub MOKO, o.z.,  Svätoplukova č. 23,  902 01 Pezinok,  IČO: 42 413 711,  DIČ: 2120700483. 

Telefonický kontakt:  0911 58 33 42,  e-mail:  moko@moko.sk,  www.moko.sk  (ďalej len  prevádzkovateľ). 

 

PRIHLÁŠKA  
 

Prihlasujem svoje dieťa na voľnočasové aktivity rodičov s deťmi vo vode,  ďalej len “plávanie”, organizované prevádzkovateľom 

na Svätoplukovej ulici č. 23 v Pezinku, v termíne od:   

                                                                          .......................................................................... 

 

Odsek 1.   Údaje o účastníkoch  

 

meno a priezvisko rodiča     ........................................................................................................................................... ............... 

 

meno a priezvisko dieťaťa:  .......................................................................................................................................................... 

 

dátum narodenia dieťaťa:     .......................................................................................................................................................... 

 

adresa trvalého bydliska:    .......................................................................................................................................................... 

 

telefón, email:     ..........................................................................................................................................................  

 

      

Odsek 2.  Práva, povinnosti, hygienické, organizačné a bezpečnostné pravidlá pre účastníkov plávania 

 

1. Pred začiatkom plávania je rodič povinný odovzdať prevádzkovateľovi lekárske potvrdenie o vhodnom zdravotnom stave 

dieťaťa, podpísanú riadne vyplnenú prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov, dôkladne sa oboznámiť s jej 

obsahom a uhradiť príspevok.  

2. Výšku príspevku na plávanie a termíny plávania zverejňujeme  na webstránke http://moko.sk, v sekcii „Naše kurzy“.  

3. Príspevok na plávanie je potrebné uhradiť pred začatím plávania v hotovosti, alebo bezhotovostne na účet 

prevádzkovateľa, IBAN: SK84 0200 0000 0036 3597 8057 (VÚB). Do poznámky treba uviesť „príspevok“ a meno 

a priezvisko dieťaťa, prípadne ako variabilný symbol dátum jeho narodenia. Príspevok sa považuje za uhradený dňom 

jeho pripísania na účet prevádzkovateľa, alebo dňom hotovostnej úhrady.  

4. Príspevok zahŕňa vstup do bazéna a prislúchajúcich priestorov pre jedno dieťa a jeden dospelý doprovod, výuku 

v rozsahu 8 výukových lekcií,  výukové a hygienické pomôcky, vstup do sauny.  

5. Počas plávania za dieťa zodpovedá rodič a dieťa môže plávanie navštevovať len v jeho doprovode, alebo doprovode 

dospelej osoby rodičom poverenej, ktorú je rodič povinný vopred dôkladne oboznámiť s obsahom tejto prihlášky.  

6. V prípade, že dieťa, respektíve rodič nemôžu z vážnych dôvodov absolvovať niektorú výukovú lekciu, je rodič povinný 

neúčasť nahlásiť telefonicky inštruktorke, najneskôr ráno do 8.00 h, v deň kedy mal lekciu absolvovať. Všetky nahlásené 

vymeškané lekcie je možné si nahradiť, termín náhrady treba dohodnúť s inštruktorom, najneskôr však do troch mesiacov 

odo dňa vymeškania. V prípade náhradnej lekcie nie je garantovaný ten istý čas výuky ako pri bežnej lekcii.  

7. Rodič má nárok na vrátenie príspevku, alebo jeho pomernej časti iba v prípade, ak nemohol s dieťaťom absolvovať 

plávanie alebo jeho časť, dokázateľne vinou prevádzkovateľa. 

8. Pred vstupom do šatní sú vstupujúce osoby povinné sa vyzuť alebo prezuť do vhodných  prezúvok. V priestoroch 

prevádzky je zvýšené riziko pošmyknutia sa, preto je nevyhnutné pohybovať sa so zvýšenou opatrnosťou.  

9. Pred vstupom do bazéna má povinnosť rodič aj dieťa dôkladne sa umyť mydlom a osprchovať sa, po použití nočníka, 

WC, je potrebné sa opäť umyť. Do bazéna všetky osoby vstupujú bosé. 

10. V bazéne musí mať každé dieťa jednorazové plienky do vody (výrobcom určené na použitie vo vode), alebo plavky, ak 

sa už s istotou pýta na WC. 

11. Do priestorov prevádzky plaveckého klubu je zakázané nosiť sklenené predmety. 

 

 

Odsek 3.  Čestné prehlásenie 

 

Čestne prehlasujem, že nie som si vedomý žiadnej prekážky z hľadiska zdravotného stavu dieťaťa, ktorá by bránila 

navštevovať  „plávanie dojčiat a batoliat“,  prikladám o tom lekárske potvrdenie a zaväzujem sa chodiť na plávanie s dieťaťom len 

v dobrom zdravotnom stave. Oboznámil som sa s povinnosťami, organizačnými, hygienickými a bezpečnostnými pravidlami 

účastníka plávania a zaväzujem sa ich dodržiavať. 

 Oboznámil som sa so zásadami spracovania a ochrany osobných údajov v Plaveckom klube MOKO a poskytujem klubu 

súhlas so spracovaním osobných údajov ktoré sú uvedené v prihláške, na účely rezervácie miesta pre moje dieťa vo vekovo 

primeranej skupine a organizačného zabezpečenia účasti na aktivitách klubu. Súhlas platí do odvolania. 

 

 

 

 

 

V ..................................................  dňa ............................   podpis rodiča (zákonného zástupcu)  ............................................... 


