Všeobecné zmluvné podmienky AB KIDS academy účasti na
letnej tanečnej škole AB KIDS - DANCE CAMP 2019
1.Organizátor
Organizátorom je Eva Rosinová AB KIDS academy ( ďalej len AB KIDS academy ) sídlo:
Námestie slobody 1408/56, 020 01 Púchov IČO: 52125122, DIČ: 1085098025 .
Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi organizátorom
a objednávateľom/rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „rodič“) pri
organizácii letnej tanečnej školy, ktorého sa dieťa rodiča ( ďalej len „dieťa“) zúčastní.
Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom. Tieto podmienky
sú pre zúčastnené strany záväzné.
2. Základné pravidlá účasti v letnej tanečnej škole AB KIDS – DANCE CAMP 2019
1. Nástup do Letnej školy AB KIDS – DANCE CAMP 2019 je denne medzi 07:30 až 08:00
hod. Denne prebehnú 2-3 tanečné tréningy v rôznych tanečných štýloch.
2. Účastník je oblečený športovo ( tenisky, športové oblečenie ) a so zreteľom na skutočnosť,
že sa bude venovať tanečným tréningom a zábave. Preto je vhodné nosiť si náhradné
prezlečenie - rezervné tričká na trénovanie.
3. Pre deti- tanečníkov je zabezpečený pitný režim, malé občerstvenie, varené teplé obedy.
Desiatu si dieťa nosí samo.
4. Účastník bez vedomia vedúceho neopustí „svoj“ tréningový priestor.
5. Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť a
potreby ostatných účastníkov, chráni svoj i zverený majetok, rešpektuje a riadi sa pokynmi
trénera.
3. Vznik zmluvného vzťahu
Zmluvný vzťah medzi Evou Rosinovou AB KIDS academy ( ďalej len AB KIDS academy)
a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len rodič) vzniká odovzdaním riadne
vyplnenej Prihlášky do letnej tanečnej školy a zaplatením minimálnej zálohovej čiastky.
4. Povinnosti a práva objednávateľa
Objednávateľ je povinný odovzdať riadne vyplnenú prihlášku do letnej tanečnej školy a
zaplatiť zálohu. Zálohu je potrebné zaplatiť v termíne splatnosti, ktorý je uvedený na stránke
AB KIDS academy a v uvedenom termíne doplatiť aj zvyšnú časť. K úhrade doplatku nie je
AB KIDS academy povinné klienta vyzývať. Ak si klient objedná letnú tanečnú školu v
lehote kratšej ako 15 dní pred jej začiatkom, je povinný obratom uhradiť celkovú cenu. Spolu
s prihláškou je zákonný zástupca povinný odovzdať vyplnený informovaný súhlas zákonných
zástupcov spolu s vyplnenou prihláškou.
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Rodič je povinný odovzdať „Prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa“
spolu s preukazom poistenca prípadne kópiou poistenca do rúk zdravotníka v deň nástupu
do letnej tanečnej školy. V prípade, že dieťa má alebo malo v minulosti zdravotné problémy
informuje o tom písomne v prehlásení ale aj ústne zdravotníka.
Počas letnej tanečnej školy denne priviezť/odovzdať dieťa OSOBNE lektorom do tanečnej
školy alebo priestoru, kde tanečná škola prebieha, RÁNO MEDZI 07:30 – 08:00 hod. a
vyzdvihnúť medzi 14:30 – 15:00 hod. Pri odchode je rodič (prípadne iná dospelá osoba
písomne poverená rodičom) povinný prevziať dieťa osobne – pokiaľ neuvedie v
informovanom súhlase, že dieťa odchádza samé. Organizátor za nich nezodpovedá po
opustení tanečných lekcií a tanečnej školy po ukončení dňa v letnej tanečnej škole.
Rodič má právo:
Vyžadovať poskytnutie objednaných a zaplatených služieb v dohodnutom rozsahu a kvalite.
Prípadné nedostatky bezodkladne reklamovať a požadovať nápravu.
Do 7 dní pred nástupom oznámiť, že sa namiesto prihlásenej osoby zúčastní náhradník, alebo
v prípade neúčasti sa riadiť pokynmi odseku č. 7.
5. Povinnosti a práva organizátora
Prijatím prihlášky, zaslanej v písomnej forme, je organizátor povinný potvrdiť spätným
emailom, ktorý je potrebný na uzatvorenie platnej a účinnej Zmluvy o letnej tanečnej škole
(ďalej len „zmluva“). AB KIDS academy je taktiež povinné poskytnúť objednávateľovi
všetky potrebné informácie o letnej tanečnej škole , ako aj organizačné pokyny pred nástupom
do Letnej tanečnej školy AB KIDS – DANCE CAMP 2019.
Ak účastník pred nástupom nezaplatí doplatok, AB KIDS academy má právo odstúpiť od
zmluvy pri dodržaní storno podmienok.
V letnej tanečnej škole platia základné pravidlá, ktorými sa účastníci musia riadiť.
Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako aj pre
hladký priebeh programu letnej tanečnej školy. Prípadné opakované, či hrubé porušenie
pravidiel môže viesť k vylúčeniu dieťaťa z letne tanečnej školy. V takomto prípade zaniká
rodičovi nárok na vrátenie celej sumy, alebo jej časti. Prípadne uhradiť materiálne škody,
ktoré jeho dieťa spôsobí nerešpektovaním.
V prípade zrušenia letnej tanečnej školy oznámi jeho organizátor túto skutočnosť zákonnému
zástupcovi účastníka najneskôr 5 dní pred jeho začatím (rozhodujúci je dátum odoslania).
AB KIDS academy môže zrušiť letnú tanečnú školu v nasledujúcich prípadoch:
- z dôvodu prekážok brániacim poskytnúť dohodnuté služby alebo zabezpečiť adekvátnu
náhradu
- z dôvodu neobsadenia letnej tanečnej školy dostatočným počtom účastníkov (minimálny
počet účastníkov na jeden turnus je 35 osôb)
- z dôvodu vyššej moci (t.j. politické udalosti, extrémne prírodné javy, karanténa a pod.).
V prípade zrušenia letnej tanečnej školy zo spomínaných dôvodov bude rodičovi vrátená plná
zaplatená cena účastníckeho poplatku.
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6. Cena a platobné podmienky
Cenou sa rozumie celková cena uvedená v zmluve, t.j. 82,00 €.
Prihlásiť sa a uhradiť zálohovú platbu vo výške 40,00 € najneskôr do 28.06. 2019 a doplatok
vo výške 42,00 € najneskôr do 30.07. 2019. Poplatky je možné uhradiť prevodom na účet :
SK65 0200 0000 0040 4714 3357. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko
dieťaťa, inak sa nebude dať platba priradiť.
7. Odstúpenie od zmluvy, storno poplatky
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou, pričom je rozhodujúci dátum
odoslania a je povinný uhradiť nasledovné storno poplatky:
15 – 2 dni pred nástupom – 60 % z výšky účastníckeho poplatku
24 hodín pred nástupom

– 100 % z výšky účastníckeho poplatku

Nástupom účastníka do letnej tanečnej školy sa stráca nárok na vrátenie účastníckeho
poplatku.
Podpísaná a odovzdaná prihláška sa považuje za uzavretie zmluvných podmienok medzi Evou
Rosinovou AB KIDS academy a objednávateľom /rodičom.
8. Ochorenie detí v letnej tanečnej škole
Na zdravotný stav detí bude dohliadať zdravotník. Ak dieťa ochorie infekčnou chorobou,
alebo jeho ochorenie vyžaduje ležať na lôžku viac ako tri dni, musí svoju účasť ukončiť.
Rodič je povinný na svoje náklady choré dieťa prevziať. Ak rodič predčasne ukončí pobyt
dieťaťa z iných dôvodov, nemá nárok na vrátenie peňazí z nevyčerpaných služieb. V
Prehlásení o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa je rodič povinný zodpovedne
prehlásiť, že v blízkosti dieťaťa sa nevyskytla v poslednom období (1 mesiac) žiadna
infekčná choroba. V opačnom prípade pri zatajovaných skutočnostiach, bude dieťa ihneď
vrátené na vlastné náklady rodičov domov, v tomto prípade sa zvyšná čiastka za pobyt nebude
rodičom vracať.
9. Služby
AB KIDS academy zabezpečí: obedy, občerstvenie, pitný režim, animátorov, celodenný
program, odmeny pre deti, zdravotnú službu, tanečných hostí (uvedené služby sú zahrnuté v
cene tábora ).
AB KIDS academy je oprávnené robiť operatívne zmeny programu počas priebehu, pokiaľ
z vážnych dôvodov nie je možné zabezpečiť pôvodne dohodnutý program. V takomto prípade
je AB KIDS academy povinné zabezpečiť náhradný program a služby v kvalite a rozsahu
pokiaľ možno zhodne k pôvodným podmienkam.
10. Záverečné ustanovenia
Objednávateľ svojim podpisom na prihláške potvrdzuje, že si prečítali Všeobecné zmluvné
podmienky letnej tanečnej školy, riadne sa s nimi oboznámili a v plnom rozsahu s nimi
súhlasí.
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11. Spracovanie a ochrana osobných údajov
Svojim podpisom udeľujem súhlas v súlade s nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
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