CAPOEIRA NOVÉ ZÁMKY

PRIHLÁŠKA na šk. rok 2022/2023
Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Adresa bydliska:
Škola (aj ročník):
Telefónne číslo a mail:

Prehlasujem, že všetky údaje sú pravdivé, svoj zdravotný stav dôkladne poznám a cvičím na vlastnú
zodpovednosť. Na tréningoch sa budem riadiť výlučne pokynmi trénera. Súčasne udeľujem súhlas
s použitím svojich osobných údajov pre potreby športového klubu CAPOEIRA NOVÉ ZÁMKY
v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
V

Dátum:

Podpis:

Pre deti a mládež do 18 rokov
Otec:
Kontakty (mobil, mail):
Mama:
Kontakty (mobil, mail):
Súhlasím, aby môj syn/ moja dcéra cvičil/a bojové umenie CAPOEIRA. Prehlasujem, že všetky údaje sú
pravdivé a zdravotný stav svojho dieťaťa dôkladne poznám.
Súčasne udeľujem súhlas s použitím svojich osobných údajov a osobných údajov svojho dieťaťa pre potreby športového klubu CAPOEIRA NOVÉ ZÁMKY v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Podpis rodiča

Podmienky úhrady členských príspevkov
v klube CAPOEIRA NOVÉ ZÁMKY
CAPOEIRA NOVÉ ZÁMKY, Ľ. Štúra 4120/16A, 94002 Nové Zámky Slovensko, IČO: 52701590, Neplatca
DPH, Spisová značka: R.o.z. MV SR Zn.: VVS/1-900/90-57479

Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK43 0900 0000 0051 8240 4358
SWIFT: GIBASKBX
Platba
Zvýhodnený členský poplatok platí pre členov, ktorí uhradia v jednej sume polročné členské
vopred. Členovia si môžu zvoliť uhrádzať členský poplatok aj mesačne, avšak bez nároku na zľavu.
Určená suma sa vypláca prevodom alebo priamym vkladom na klubový účet. Pri zápise uhrádza
člen jednorazovo taktiež 10€ členský ročný príspevok (v hotovosti), ktorý putuje do slovenskej
asociácie capoeiry (ďalej len ,,SAC“). V prípade neuhradenia členského príspevku podľa týchto
podmienok, stráca člen nárok na pravidelnú účasť na tréningoch. Platba sa realizuje prevodom,
alebo vkladom na účet.
Cenník
Cenník nadobúda platnosť dňom 1. septembra 2022 a je platný minimálne do konca
školského roka 2022/23, vrátane prázdnin, t.j. 30. augusta 2023.
Deti

125€/1. polrok (september – január), 125€/ 2.polrok (február – jún)
alebo 30€/ mesačne
+ členský ročný príspevok do SAC 10€

Dospelí

150€/1.polrok (september – január), 150€/ 2.polrok (február – jún)
alebo 35€/mesačne
+ členský ročný príspevok do SAC 10€

Rodinné zľavy:
2 súrodenci

225€/1.polrok (september – január), 225€/ 2.polrok (február – jún)
alebo 50€/ mesačne
+ členský ročný príspevok do SAC 20€

Rodič a dieťa

250€/1.polrok (september – január), 250€/ 2.polrok (február – jún)
alebo 55€/mesačne
+ členský ročný príspevok do SAC 20€

Rodič a 2 deti

300€/1.polrok (september – január), 300€/ 2.polrok (február – jún)
alebo 65€/mesačne
+ členský ročný príspevok do SAC 30€

Jednorázový vstup

6€

1. polrok je splatný do 20.septembra 2022.
2. polrok je splatný do 20. februára 2023.
Mesačné platby sa uhrádzajú vždy do 20. dňa v mesiaci.
Do poznámky uviesť: meno člena, členský príspevok, 1. polrok/2. polrok alebo mesiac (Napr.
Jakub Dobrý, členský príspevok, 1. polrok alebo Jakub Dobrý, členský príspevok, september)

Počas letných prázdnin júl, august sa uhrádzajú tréningy samostatne. Platbu za tréningy uhrádza iba
ten člen, ktorý sa zúčastňuje tréningov i v lete.
V prípade oneskorenej úhrady nie je možná účasť na tréningu.
V prípade záujmu možnosť individuálnych hodín po dohode s trénerom.
1 osoba 15 €/h, 2 osoby 20€/h, 3 osoby 25 €/h, 4 osoby 30€/h
Podmienky pre stornovanie tréningov a vrátenie členského sú nasledovné:
1. Členské sa vráti ak sa zmenia podmienky, na ktorých boli obe strany dohodnuté.
2. Tréningy, ktoré neboli zrealizované pre neprítomnosť trénera alebo ním určeným zástupcom,
budú zrealizované v náhradnom termíne.
3. Stornovať členské je možné, len odo dňa doručenia písomnej odhlášky členom alebo zákonným
zástupcom.
4. Nestornujú sa hodiny, ktoré boli vymeškané zo strany člena.
5. Stornovať hodiny zo strany študenta je možné len v prípade trvalého odhlásenia z kurzu.
Vymeškané tréningy
Za tréningy, ktoré boli objednané a nevyužité, zodpovedá člen.
Za neúčasť člena na tréningoch sa neposkytuje finančná kompenzácia. V odôvodnenom prípade
(predloženie lekárskeho potvrdenia) bude členovi prinavrátené členské v hodnote za dobu, počas
ktorých sa nedokázal zúčastniť tréningových jednotiek. Táto doba musí prekročiť tri týždne, a to
súvisle.
Odstúpenie od zmluvy
Člen sa môže kedykoľvek odhlásiť, a to aj bez dôvodu, písomnou odhláškou.
Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak člen opakovane porušil zmluvu, neuhradil
členské.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s členom, zákonným zástupcom
a zrušiť bez náhrady účasť člena, a to v prípade že svojim správaním ohrozuje zdravie alebo
majetok ostatných účastníkov kurzu alebo trénera, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh
tréningov.
Počas školských prázdnin a štátnych sviatkov tréningy neprebiehajú, ak tréner neurčí inak.
Ochrana osobných údajov
Člen, zákonný zástupca svojim podpisom prejavuje súhlas so zaradením svojich osobných
údajov do databázy v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a dáva súhlas na použitie
fotografií a video nahrávok pre potreby klubu.
Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 5. septembra 2022.
Poskytovateľ tréningových jednotiek si vyhradzuje právo zmeniť počet členov na tréningoch
a v prípade potreby zmeniť formu osobného vyučovania na online formu.

____________________________
Dátum a podpis člena/zákonného zástupcu

Capoeira Nové Zámky

