
OZ  Žabka Čadca - záväzná prihláška    

   

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa:......................................................................................rodné číslo:.................................................... 

 

Trvalé bydlisko: ............................................................................................................................................. ................................ 

 

Meno zákonného zástupcu: ........................................................................ ..................tel. kontakt::.............................................. 

 

e-mail: ............................................................................. 

 

Prehlásenie rodičov/zástupcov: 

 

 Prehlasujem, že sme boli oboznámení so zásadami bezpečného pohybu a správania sa v priestoroch plavárne 

v zmysle vnútorného poriadku a v zmysle pokynov trénerov. Zároveň prehlasujem, že fotografie môjho dieťaťa môžu byť 

uverejnené na webe a v médiách.  

 Prehlasujem, že nie som si vedomý žiadnych zdravotných obmedzení, ktoré by bránili  vyššie menovanému 

absolvovať  plavecký, bežecký, cyklistický, atletický tréning, ako aj kondičné pobyty a najmenej raz za 12 mesiacov sa 

podrobuje lekárskej prehliadke. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa vykonávať aktívny 

a výkonnostný šport je nutné odovzdať najneskôr do 30 dní od začatia tréningového procesu u nových členov 

(potvrdenie sa predkladá len 1 x ročne na začiatku kalendárneho roka, u nových členov do 30 dní od začatia tréningov!!!). 

     

 

Podmienky a pravidlá fungovania  

 

 V ročnom členskom poplatku (dve splátky) je zahrnuté: absolvovanie tréningových jednotiek podľa ročného 

schváleného plánu. Termín  tréningov môže byť podľa potreby upravený. 

 Na tréning treba chodiť pravidelne 10  min. pred začiatkom samotného tréningu.  

 Kluby nezodpovedajú za prípadnú neúčasť na tréningoch. Ak v prípade dlhodobého ochorenia účastník neabsolvuje 

viac ako 50% tréningových jednotiek po sebe nasledujúcich (nie jednotlivo) má nárok na vrátenie polovice 

zaplateného poplatku. O uplatnenie vrátenia časti poplatku musí rodič požiadať a to najneskôr do konca daného 

kalendárneho roka. Individuálne prípady podložené objektívnymi príčinami je možné riešiť len po dohode 

s hlavným trénerom Mgr. Marianom Ponekom.  

 Rodičia majú zákaz zdržiavania sa v priestoroch bazéna počas tréningu, okrem rodičov s riadne zakúpenými 

lístkami.  

 Za správanie účastníkov tréningu v priestoroch spŕch a šatní zodpovedajú rodičia, príp. ich zástupcovia. V prípade 

porušenia správania v týchto priestoroch, budú riešení personálom plavárne podľa ich vnútorných smerníc. Vo 

vyššie uvedených prípadoch nevzniká nárok na vrátenie členského poplatku. 

 Povinná výbava plavca: preukaz na vstup, plavky (u dievčat celé), plavecká čiapka a okuliare. 

 Účastníci tréningov, pretekov, kondičných táborov a iných aktivít organizovanými OZ Žabka vrátane ich 

rodičov, zástupcov sú povinní: 

 

o rešpektovať pokyny trénerov,  

o nezasahovať  do tréningových, riadiacich a organizačných procesov OZ, klubov  

o na pretekoch a oficiálnych akciách reprezentovať kluby stanoveným úborom schváleným vedením     

o nenarúšať akýmkoľvek spôsobom priebeh pretekov, tréningov, aktivít OZ 

o nešíriť zlé meno občianskeho združenia a ich klubov 

o riadne a včas uhradiť členský poplatok 

 

V prípade hrubého porušenia a nerešpektovania uvedených podmienok, v zmysle stanov OZ Žabka vedenie 

klubu pristúpi k okamžitému zrušeniu členstva v OZ Žabka bez nároku na vrátenie členského poplatku. 

 

 Úhradou ročného členského poplatku  /dve splátky/ a podpísaním tejto jednorazovej  prihlášky sa účastník, 

v zastúpení zákonného zástupcu stáva členom OZ Žabka Čadca. V prípade nezaplatenia členského poplatku sa 

členstvo ruší.  

 Podpísaním tejto prihlášky zákonný zástupca súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami a pravidlami!  

 

 

  

 

 

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

 v Čadci dňa               podpis rodiča/zák. zástupcu 


