Prihláška
Názov vybraného kurzu : .......................................................................................
Meno a priezvisko dieťaťa : ..................................................................................
Dátum narodenia dieťaťa : ....................................................................................
Trvalé bydlisko : ....................................................................................................
Meno a priezvisko matky *: ………………………………………….……………………………………
Meno a priezvisko otca *: …………………………………………….……………………………………
Tel. kontakt : .......................................................................................................
E mail : ...................................................................................................................
Dátum podania žiadosti: ........................................................................................
*Alternatívne mená a priezviská zákonných zástupcov dieťaťa (opatrovník/ poručník/ pestún)

Po podaní prihlášky Vám bude do 3 pracovných dní zaslaný potvrdzujúci mail s cenou
a platobnými údajmi.
Vyplnením prihlášky súhlasíte s prevádzkovým poriadkom a obchodnými podmienkami AB
KIDS academy. Zoznam jednotlivých kurzov je zverejnený na www.abkidsacademy.sk
1. Poplatok kurzu :
Zákonní zástupcovia dieťaťa sa zaväzujú, že v plnej sume ( bankovým prevodom, alebo
v hotovosti ) uhradia poplatok za kurz a to do 5 pracovných dní od podania prihlášky. Po
tomto termíne neuhradený kurz uvoľňujeme ďalším záujemcom ( pokiaľ sa nedohodnete
s poskytovateľom kurzu inak ).
Počas kurzu máte nárok na 2 náhradné lekcie (nevzťahuje sa na DANCE CLASS od 6 rokov),
ktoré je nutné si vyčerpať do ukončenia kurzu. Na náhradnú hodinu je nutné sa nahlasovať. V

prípade náhradnej lekcie nie je garantovaný ten istý čas ako pri bežnej lekcii. Náhradné
lekcie nie je možné odrátať z ďalšieho kurzu.

2. Storno podmienky :
V prípade predčasného ukončenia kurzu alebo neotvorenia kurzu zo strany poskytovateľa sa
tento zaväzuje vrátiť pomernú časť už uhradených peňažných prostriedkov v závislosti od
nevyčerpaných, pripadne nezrealizovaných lekcií kurzu.
Prevádzkovateľ AB KIDS academy poskytuje jednorázový vstupu po dohode s lektorom na
vybrané kurzy, ak nie je skupina naplnená. Cena jednorázového vstupu je 5 €.
3. Náhrada a zmeškané lekcie :
Odhlasovanie z hodiny je možné telefonicky( formou sms), do 08:30 rána pred začatím
kurzovej hodiny v daný deň.
Zameškané lekcie kurzu nie je možné prenášať do ďalšieho trimestra. V prípade, že sa lekcia
kurzu neuskutoční z dôvodov na strane poskytovateľa, bude takáto lekcia nahradená v
termíne po dohode s lektorom. V prípade ak sa účastník kurzu nemôže zúčastniť lekcií už
uhradeného kurzu je oprávnený uplatniť si právo náhrady a za seba poslať náhradného
účastníka (nevzťahuje sa na DANCE CLASS od 6 rokov).
4. Zmena lektora :
Poskytovateľ kurzu si vyhradzuje právo zmeny v čase konania kurzu a právo zmeny lektora
kurzu.
Prihlásením sa na kurz a uhradením poplatku dáva účastník, rodič, prípadne iný zákonný
zástupca účastníka súhlas so spracovaním osobných údajov účastníka.
5. Zmeny termínu lekcie kurzu :
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu konania sa lekcie kurzu v prípade
nemožnosti konania sa lekcie kurzu z objektívnych príčin nezávislých od vôle a konania
poskytovateľa (objektívne dôvody typu havária, nevyhnutné opravy, vysoká chorobnosť
atď.) o čom účastníka vopred informuje.
6. Zodpovednosť lektora počas kurzu :
Zodpovednosť za účastníka kurzu, v prípade, že sa na lekcii nezúčastňuje rodič prípadne iný
zákonný zástupca nesie lektorka a to do ukončenia lekcie. Zodpovednosť pred lekciou ako aj
po jej skončení nesie za dieťa rodič.
Svojim podpisom na tejto prihláške rodič (iný zákonný zástupca) prehlasuje, že nepozná
dôvod (napríklad zlý zdravotný stav), pre ktorý by sa dieťa nemohlo zúčastniť kurzu. Každý
rodič alebo iný zákonný zástupca účastníka, ktorý je prítomný na lekcii, je plne zodpovedný
za svoje dieťa. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou

neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním
prevádzkového poriadku AB KIDS academy poskytovateľ nezodpovedá.

tohto

7. Hmotná zodpovednosť :
Cenné veci, veci určené na starostlivosť o dieťa a pitie si odporúčame zobrať do miestnosti,
kde sa koná kurz, alebo uschovať v uzamykateľných skrinkách v šatni. Poskytovateľ v
žiadnom prípade nezodpovedá za škody spôsobené krádežou, prípadne poškodením v
dôsledku nerešpektovania tohto pokynu!
Účastníkov kurzu veľmi pekne žiadame, aby dbali na čistotu a poriadok v priestoroch konania
kurzu, aby svojim správaním nerušili priebeh kurzu a rešpektovali pokyny inštruktora a
recepčného.
Čo si vziať na kurz nájdete TU
Táto prihláška nadobúda platnosť až po riadnom uhradení kurzovného poplatku.
„Týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa do kurzu realizovaného v priestoroch Športcentra Sport Aqua v Púchove. “
Kontakt : mail: abkidsacademy@gmail.com , Eva Rosinová tel.: +421915784109
Podpis zákonného zástupcu dieťaťa:
.....................................................................................................
V Púchove dňa : ...........................................................................

