
Podmienky pre zápis

*Podmienky pre zápis na kurz:

· Rozsah tréningových jednotiek:  2 x 60 min / týždeň.
· Z bezpečnostných dôvodov detí a personálu musí byť dieťa ochotné a schopné spolupracovať

s trénerom, reagovať na jeho pokyny a trénovať kolektívne.
· Výška poplatku za kurz: 55,00 €/mesiac(60€, 75€ pre inak určené skupiny), platí sa paušálne za

daný mesiac vopred 55€ (slovom päťdesiatpäť eur), pri registrácii člena do klubu poplatok
10€(slovom desať eur) ktorí sa uhrádza každý školský rok na začiatku roka alebo pri zápise
dieťaťa počas školského roka(ak vedenie klubu neurčí inak)

· !!! COVID-19 !!!- V prípade uhradenia poplatkov za tréningový proces a prerušenia tréningov
nie vinou organizátora ale nariadeniami vlády SR sa poplatky presúvajú do ďalšieho obdobia
kedy bude tréningový proces obnovený. V prípade záujmu vrátenia poplatkov naspäť musí
rodič podať písomnú žiadosť vedeniu klubu na emailovú adresu gymnastik.kosice@gmail.com.

· Prihlásenie do kurzu sa realizuje prostreníctvom prihlášky dostupnej priamo u organizátora na
webovej stránke www.gymnastikkosice.sk alebo zaslaním na emailovú adresu organizátora.
Prihláška sa stáva platnou podpísaním a odovzdaním organizátorovi cez systém PAYSY alebo
trénerovi oprávnenými prevziať prihlášku. Poplatok za kurz sa uhrádza vopred pred začatím
tréningového procesu v elektronickej podobe(prevod na nižšie uvedené č.účtu) vopred
v mesačných intervaloch (do 10.septembera, do 10.októbra, do 10.Novembra, do 10. decembra,
do 10.januára, do 10.februára, do 10.marca, do 10.apríla, do 10.mája, do 10.júna).

· Vstup do telocvične je podmienený uhradeným poplatku za kurz v termíne splatnosti. Pri
neuhradení poplatku v termíne splatnosti nebude spístupnený vstup dieťaťu do telocvične.

· Počas štátnych sviatkov a prázdnin tréningy nepriebehajú a ani sa nenahrádzajú, ak tréner neurčí
inak.

· Na tréningy je potrebné priniesť: fľašu z vodou, športové oblečenie (kraťasy, tepláky, legíny,
tričko s krátkym rukávom, dievčatá gumičky do vlasov, sponky), ponožky.

· Na termíny tréningov trebá chodiť presne na daný čas, z bezpečnostných dôvodov.

V Košiciach, dňa 1.8.2022


