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DOHODA O ÚČASTI V DENNOM PLAVECKOM TÁBORE 

uzatvorená podľa S 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „dohoda”) 

 

ZMLUVNÉ STRANY: 

 

1. Organizátor: Športový klub RAJA 

Sídlo: Poľná 4295/139, 97405 Banská Bystrica 

IČO: 42307082 

OZ registrované na MV SR VVS/1-900/90-41436  

Bankové spojenie: Fio banka, a. s. 

IBAN: SK SK5583300000002500432802 

(ďalej len „organizátor“) 

 

2. Účastník:    

Trvalé bydlisko:   

Dátum narodenia:   

Zastúpený zákonným zástupcom:  

Telefonický kontakt:   

E-mail:     

(ďalej len „účastník“) 

 

1. Predmet dohody 
 

Predmetom dohody je záväzok organizátora obstarať činnosti v súvislosti s organizovaním denného 
plaveckého tábora v termíne   
 
 

2. Základné ustanovenia 
 

Účastník sa v rámci tábora aktívne zúčastňuje plaveckých a ďalších aktivít pod vedením 
profesionálnych trénerov a špecialistov. Program je stanovený na základe uváženia organizátora a v 
súlade s účelom a cieľmi tábora. Organizátor si vyhradzuje právo meniť program tábora. Organizátor 
má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu. Zákonný zástupca účastníka potvrdzuje, že zvážil a 
rozumie všetkým rizikám, vrátane ich možného rozsahu a vplyvu. Zaplatením účastníckeho poplatku 
zákonný zástupca účastníka súčasne vyjadruje súhlas s podstúpením uvedených rizík. 
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3. Podmienky účasti v tábore 
 

1. Účastník akceptoval dohodu v elektronickej podobe pri vypĺňaní online prihlášky. 
2. Účastník uhradí účastnícky poplatok v stanovenej výške. 

Účastnícky poplatok za jeden turnus je 99,00 EUR/osoba. V cene je zahrnuté: programová skladba, 
tréner, animátor, športové potreby, vstup na plaváreň, prenájom  priestorov, materiál k tvoreniu, 
vstupy podľa programu, strava-desiata, obed, olovrant, pitný režim. 

Účastník sa zaväzuje zaplatiť za účasť v tábore poplatok nasledovne:  
   - úhrada 99,- € na účet ŠK RAJA s podaním prihlášky 

alebo 
   - záloha  49,- € na účet ŠK RAJA s podaním prihlášky 
   - zvyšok  50,- € v deň nástupu priamo na mieste 

V prípade že si chcete uplatniť príspevok na rekreáciu, je potrebné uhradiť účastnícky poplatok v plnej 
výške. Faktúru Vám odovzdáme v deň nástupu účastníka na tábor, resp. podľa dohody.  

Prihlášky bez úhrady nebudú akceptované a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi v poradí.  
  

4. Organizačné pokyny 
 

1. Príchod dieťaťa do tábora (každý deň) je vždy od 7.00 do 8:00 hod (ak nie je dohodnuté inak) 
za prítomnosti vedúceho tábora a inštruktorov. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 16:00 do 16:30 
hod. (ak nie je dohodnuté inak). Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená 
ústne, respektíve telefonicky a to deň vopred.   

2. Pri nástupe do tábora si deti prinesú: kópiu preukazu poistenca, prehlásenie zákonného 
zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, prípadne vyjadrenie detského lekára so súhlasom účasti dieťaťa 
na tábore. Ak dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe v prvý deň tábora.   

3. Za stratu cenností - drahé šperky, mobil, elektronika, väčšia suma peňazí organizátor tábora 
neručí!   

4. Účasť rodiča v rámci programu denného letného tábora sa z technických a výchovných 
dôvodov neodporúča. V prípade nejasnosti je potrebné kontaktovať vedúceho tábora.   

5. Dieťa, ktoré počas tábora závažne poruší poriadok, nerešpektuje spoločný program, môže byť 
z tábora vylúčené, pričom zákonný zástupca nemá nárok na náhradu za nevyužité služby. Súčasne 
nemá právo na vrátenie zaplatenej ceny ani za služby, ktoré dieťa nevyužije vlastnou vinou. 
Organizátor tábora zodpovedá za organizáciu podujatia. Za škody spôsobené deťmi zodpovedá 
zákonný zástupca.   

6. Organizátor denného letného tábora Športový klub RAJA je povinný dodržať všetky podmienky 
uvedené vo všeobecných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore  

5. Odstúpenie od dohody a storno poplatky 
 
1. Zákonný zástupca môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno 
poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia na adresu 
Športového klubu RAJA.  
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2. V prípade úhrady pobytu a následného zrušenia účasti si organizátor vyhradzuje právo na 
storno poplatky:   

10,00 EUR pri zrušení najneskôr do 6 dní pred začatím turnusu   

40 % z ceny ak dôjde k zrušeniu 5. až 4. dni pred začatím turnusu   

60 % z ceny ak dôjde k zrušeniu 3. až 1. deň pred začatím turnusu, alebo ak nenastúpi na tábor 
a zruší účasť ráno do 8.00 v deň nástupu na turnus (aj telefonicky).   

3. Ak sa účastník z vlastnej viny nezúčastní denného letného tábora a nezruší účasť v deň nástupu, 
nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy.   

 
V prípade, že sa tábor z dôvodu epidemiologických opatrení nebude môcť uskutočniť, bude platba 

vrátená v plnej výške! 

 

6. Záverečné ustanovenia 

Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom splnenia podmienok v čl. 3. Dohodu možno zmeniť, 
doplniť alebo zrušiť len písomnou formou. Dohoda predstavuje kompletnú úpravu práv a povinností 
organizátora a účastníka v súvislosti s účasťou účastníka v tábore. Záležitosti neupravené touto 
Dohodou sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení. Účastník berie na 
vedomie, že organizátor je správcom osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov a účastník týmto poskytuje organizátorovi výslovný 
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a 
to v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, číslo telefónu, emailová adresa, rok narodenia, 
fotografia a ďalší obrazový či zvukovo-obrazový materiál, zhotovený v súvislosti s projektom na akciách 
v rámci projektu (ďalej len „osobné údaje”), a to pre účely marketingu a verejnej propagácie projektu 
tábora, vrátane propagácie v médiách a materiáloch. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa 
poskytuje na dobu neurčitú. Účastník vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv vyplývajúcich zo zákona 
č. 122/2013 Z. z., a že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Účastník môže svoj súhlas so spracovaním 
osobných údajov kedykoľvek odvolať, pričom toto odvolanie je účinné dňom, kedy písomný prejav vôle 
účastníka príde na adresu organizátora. Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodu uzatvorili vážne a 
slobodne a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, že ustanovenia dohody sú pre nich zrozumiteľné 
a určité, že si dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu. 


