Sportovní plavání Elite swim (ESUH)
Osobní údaje

Jméno a příjmení

Datum narození

Adresa místa pobytu v ČR

Věk

Rodné číslo

Telefonní číslo (zákonného zástupce)

(u cizinců trvalý pobyt a státní příslušnost)

TRÉNINKOVÁ SKUPINA - nevyplňujte

E-mail (zákonného zástupce)

Vyjádření o zdravotním stavu
Důležitá sdělení o zdravotním stavu dítěte – např. alergie, zdravotní omezení apod.

Rodiče zodpovídají za zdravotní stav dítěte!
Čestné prohlášení zákonného zástupce a souhlas se zpracováním osobních údajů
Prohlašuji, že dítě je zdravé a schopné účastnit se skupinového plaveckého tréninku. Dále prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem
nezamlčel/a žádnou závažnou okolnost, která by mohla mít vliv na výuku a trénink nebo zdraví dítěte.
Jsem informován/a, že v souvislosti s členstvím v oddílu/klubu Elite swim, z.s. (dále jen “Správce”) je tento povinen na základě §3a odst.3 zákona 115/2001
Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat: jméno a příjmení, datum narození, adresu místa pobytu, u cizinců adresu místa a státní občanství. Jsem
informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje po dobu 10 let ode dne, kdy přestane dítě vykonávat činnost,
pro kterou je Správcem evidován/a.
Podpisem této přihlášky uděluji souhlas správci osobních údajů (Elite swim, z.s.) se zpracováním osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, a dále v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). Dále dávám
souhlas s použitím fotografií, videozáznamů, zvukových záznamů, sportovních výsledků, a souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm.a) Nařízení zpracoval
Správce tyto údaje k prezentaci jednak plaveckému klubu a akademii Elite swim, z.s., ale také Janu Dudovi, licencovanému trenérovi; dále k vedení
evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi, a k naplnění vyhlášky 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.
Odesláním této příhlášky dávám souhlas Správci s poskytnutím výše uvedených osobních údajů, vč. rodného čísla, do centrální evidence České unii sportů,
Českému svazu plaveckých sportů a MŠMT. Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem
plaveckého klubu a akademie Elite swim, z.s.
Nedílnou součástí závazné přihlášky je formulář O informaci a zpracování osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním České unie sportu a Českého svazu
plaveckých sportů a dále Potvrzení o zdravotní způsobilosti plavce lékařem ve sportovním plavání plaveckého klubu a akademii Elite swim, z.s.(týká se plavců
registrovaných v ČSPS).
Dále také souhlasím s Všeobecnými podmínkami sportovního plavání plaveckého klubu a akademie Elite swim, z.s., která je nedílnou součástí této
přihlášky.

V ………………………………...…………..………………..dne:……….………………………………………………..
Jméno zákonného zástupce (tiskacími písmeny): ….………………………………………………………
Příbuzenský / jiný vztah k dítěti: …………………………………Podpis: ……………………………………

Vyplněnou přihlášku předejte osobně head coachovi nebo naskenujte a pošlete na e-mail: info@eliteswim.cz

www.eliteswim.cz

GSM: +420 702 152 163
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Všeobecné podmínky sportovního plavání plaveckého klubu a akademie Elite swim, z.s.
1.

Plaveckou výuku (dále též jako „trénink“) zajišťují zaměstnanci poskytovatele (vedoucí klubový trenér, určení kluboví trenéři/ instruktoři).

2.

Zákonný zástupce je povinen poskytovatele řádně, pravdivě a včas informovat o změně zdravotního stavu dítěte a nic v této souvislosti
nezamlčet.
Poskytovatel doporučuje, aby se dítě dostavilo na každý trénink minimálně s 15minutovým předstihem. Dítě je povinno vždy před vstupem

3.

do areálu plaveckého bazénu přizpůsobit své chování návštěvnímu či provoznímu řádu provozovatele plaveckého bazénu. V případě
zpoždění dítěte, zmeškání tréninku či jeho dřívějšího ukončení dítětem není poskytovatel povinen trénink dítěte nahrazovat.
4.

Zákonný zástupce dítěte/plavce je povinen dítě mladší 12let přivést na bazén a předat trénérovi (vedoucí klubový trenér, určení kluboví
trenéři/ instruktoři) k plavecké výuce/tréninku; dále po skončení plavecké výuky/tréninku je zákonný zástupce si dítě vyzvednout na
bazéně a odvést do zázemí šaten.K tomuto účelu slouží čipový náramek - tento čipový náramek slouží k příchodu a odchodu z bazénu přes
turnikety; v max.čase 15minut příchod + 15minut odchod.Je nutné se na bazéně pohybovat pouze v plavkách (platí i pro doprovod
dítěte) a dodržovat návštěvní a provozní řád provozovatele bazénu.Upozornění: plavecký klub a akademie Elite swim nepřebírá
jakoukoliv odpovědnost účastníka plavecké výuky/tréninku mimo dobu konající se plavecké výuky/tréninku; tj.před zahájením
plavecké výuky/tréninku a po skončení plavecké výuky/tréninku.

5.

Dítě je povinno dodržovat hygienická pravidla a dále přizpůsobit své chování návštěvnímu/provoznímu řádu provozovatele bazénu.

6.

Dítě je povinno při příchodu na recepci bazénu předložit členskou kartičku nebo jiný identifikační prvek. Oproti němu obdrží z recepce
čipový náramek k průchodu přes turniket u recepce a na uzamčení skříňky. Tento čipový náramek také slouží k odchodu z bazénu přes
turnikety.

7.

Své osobní věci uloží před začátkem tréninku dle pokynů provozovatele bazénu do volné šatní skříňky a v prostoru bazénu odloží batoh,
tašku, ručník, atd.do volné police u vstupu do bazénu. Dále v zájmu ochrany osobních věcí se doporučuje nenosit na trénink cennosti
(např. doklady, šperky, hotovost apod.). Upozornění: plavecký klub a akademie Elite swim není vlastníkem ani provozovatelem bazénu,
nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za věci uložené v šatních skříňkách, zázemí nebo místech vyhrazených provozovatelem bazénu
pro uložení věcí a cenností.

8.

Dítě je povinno dbát pokynů vedoucího klubového trenéra, instruktora, a dále plavčíka, zejména při vstupu a výstupu z bazénu a během
tréninku.

9.

V případě úrazu, poranění, nebo nevolnosti je tuto skutečnost povinno neprodleně (tzn. Ihned) nahlásit vedoucímu klubovému trenérovi
nebo instruktorovi, který vede trénink; v opačném případě není možno zajistit okamžitou pomoc a plavecký klub a akademie Elite swim
nenese odpovědnost za případné prodlení při poskytování pomoci.

10.

Dítě není oprávněno účastnit se tréninku v případě nemoci, která znemožňuje se plně účastnit tréninku ve stanoveném rozsahu; a dále v
případě rizika nákazy pro další účastníky tréninku a zaměstnance poskytovatele (klubové trenéry/instruktory).

11. V zázemí, ve sprchách a dále u bazénu je dítě povinno dbát mimořádné opatrnosti z důvodu zvýšeného rizika úrazu na mokré podlaze.
12. Vstup do bazénu je povolen pouze ve sportovních plavkách (platí i pro doprovod dítěte s tím, že dítě nesmí mít cokoliv (např. šperky,
hodinky, prsteny, řetízky, apod.), co by mohlo jakkoliv ohrozit bezpečnost (způsobit zranění) jemu nebo ostatním plavcům, a/nebo jakkoliv
poškodit nebo dokonce zničit zařízení bazénu a/nebo zapůjčených pomůcek.
13. Vedoucí klubový trenér, instruktoři seznámí děti s bezpečným použitím zapůjčených pomůcek. Dítě je povinno zacházet s pomůckami
ohleduplně a přesně dle pokynů. V případě poškození (ať úmyslného nebo z nedbalosti) zapůjčených pomůcek ze strany dítěte, bude po
jeho zákonném zástupci požadována jejich náhrada v plné výši.
14. Pokud se dítě nedostaví na trénink bez omluvy, nemá dítě nárok na jakoukoliv kompenzaci. V případě opakované (dvakrát) neomluvené
absence dítěte je poskytovatel oprávněn členství dítěte v klubu zrušit, a to bez náhrady za nevyčerpané tréninky.
15. Zákonný zástupce je povinen oznámit absenci dítěte emailem, sms nebo telefonicky neprodleně, a to 24 hodin předem, (vyjma náhlých
zdravotních či jiných událostí), a to i v případě, kdy dítěti nevzniká nárok na čerpání náhradního tréninku. V opačném případě lekce
propadá a není nárok na její kompenzaci či náhradní termín lekce.
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16. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit trénink nebo celý plavecký výcvik v důsledku nepředvídatelných událostí nebo zásahu vyšší moci bez
nároku poskytnutnutí náhradního termínu.
17. Poskytovatel neručí za škody vzniklé svévolným jednáním dítěte nebo nerespektováním pokynů zaměstnanců poskytovatele nebo
provozovatele bazénu.
18. Zákonný zástupce nese odpovědnost za škody způsobené (úmyslně nebo i z nedbalosti) jeho dítětem.
19. Registrace plavce v ČSPS - Prevence a ochrana dětí: Na základě nařízení Českého svazu plaveckých sportů (ČSPS) je vyžadováno Potvrzení o
zdravotní způsobilosti na těchto úrovních:
< 10 let: potvrzení od lékaře - pediatra + vyšetření EKG
10 - 11 let: potvrzení od lékaře + vyšetření EKG
> 12 let: zátěžová sportovní prohlídka
20. Registrace plavce/dítěte v Českém svazu plaveckých sportů nese povinnost zákonného zástupce dítěte předat poskytovateli (plaveckému
klubu a akademii Elite swim) platné lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte. U děti mladších 10 let je vyžadováno potvrzení od
dětského lékaře a vyšetření EKG. U dětí ve věku 10 až 11 let je vyžadováno potvrzení od lékaře a vyšetření EKG. U dětí nad 12 let,
účastnících se mistrovských soutěží, je vyžadována zátěžová sportovní prohlídka. V případě nepředložení potvrzení v rozsahu věku a
zaměření dítěte nemusí být dítěti umožněna účast na tréninku , a to bez nároku na finanční kompenzaci.
21. Registrační příspěvky:
1) Platí se jednorázově převodem na jeden školní rok ( počínaje 1.září)
2) Zahájení v průběhu pololetí se registrační poplatek hradí v plné výši v den zápisu bez ohledu na měsíc přihlášení
3) Registrační příspěvek zahrnuje: registraci plavce/ dítěte v Elite swim a ČSPS, registrační a administrativní náklady, náklady za startovné
na závodech, atd.
22. Členské příspěvky:
1) Pro dané pololetí školního roku;trénikové jednotky v délce trvání 45 – 60 minut
2) Platba členského příspěvku: členský příspěvek se hradí jednorázově převodem
3) Členský příspěvek zahrnuje: vstup na bazén, dráhy, pomůcky, trenér
23. Storno podmínky:
a) uhrazený členský příspěvek se nevrací a ani se nepřevádí do dalšího pololetí daného školního roku nebo do další plavecké etapy v těchto
případech:
i.

za nevyčerpané tréninky; z důvodu omluvené i neomluvené absence

ii. v případě zdravotních důvodů na straně dítěte;
ii. v případě, že poskytovatel rozhodne o ukončení plaveckého tréninku dítěte pro hrubé porušení pravidel plaveckého tréninku
dítětem (např. ničení nebo poškozování majetku poskytovatele nebo provozovatele bazénu, nevhodné/hrubé chování k ostatním
účastníkům plaveckého tréninku;
iii. Půlroční členský poplatek ani jeho poměrná část se nevrací bez ohledu na termín i způsob ukončení plaveckého tréninku
zákonným zástupcem dítěte.
b) Roční registrační poplatek ani jeho poměrná část se nevrací ani nepřevádí bez ohledu na termín a způsob ukončení plaveckého tréninku.
c) Čerpání náhradního tréninku bude umožněno pouze registrovaným plavcům v ČSPS a za současného splnění následujících podmínek:
1. omluva dítěte byla oznámena nejpozději 24 hodin před zahájením tréninku
2. dítě má předplacené členství v klubu a registraci v ČSPS
3. současně je v jiné tréninkové skupině uvolněné místo předem omluveným dítětem. K náhradám je možné využít výhradně tu skupinu,
ke které má dítě předpoklady, a to po předchozí konzultaci s trenérem. Náhrady v rámci různých skupin jsou možné pouze v případě,
že dítě jiné skupině výkonnostně dostačuje.
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24. Zahájení sportovního plavání je od září, dále pak od února, tj. v pololetí daného školního roku.
25. Místem konání tréninků je Aquapark Uherské Hradiště, Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště; hloubka plaveckého bazénu je zde
pozvolná od 135 do 195 cm.
26. Zákonný zástupce prohlašuje, že se důkladně seznámil jak s plným zněním Všeobecných podmínek, tak také s platným návštěvním/
provozním řádem bazénu.
27. Poskytovatel je oprávněn tyto Všeobecné podmínky bez předchozího souhlasu zákonného zástupce dítěte změnit. O změně bude zákonný
zástupce informován e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pokud zákonný zástupce se změnou Všeobecných podmínek
nebude souhlasit, je povinen to poskytovateli oznámit nejpozději do 30 dní od oznámení změny Všeobecných podmínek. V takovém
případě bude smluvní vztah ukončen vyčerpáním předplacených tréninků, a to za stávajících Všeobecných podmínek.

Za poskytovatele / klub a akademii Elite swim, z.s.
Jan Duda
V Uherském Hradišti dne 27. 6. 2018
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