
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ 

vydané klubom ILYO TAEKWONDO TRENČÍN, 
sídlom Saratovská, 7388/1B,  911 08 Trenčín, IČO: 42024536, 

(ďalej len  „Klub“) 
1. Klub organizuje tréningové programy pre fyzické osoby v oblasti tréningu 
Taekwondo/Chanbara (ďalej len „kurzy“) a ďaľšie akcie. 
2. Registráciou na stránkach klubu, tj. zadaním všetkých požadovaných informácií a výberom 
konkrétnej skupiny s klubom uzatvárate zmluvu o realizácii kurzu spočívajúcu účasti na 
tréningoch v termínoch, rozsahu a za cenu uvedenú na stránkach klubu. 
3. Registráciou do klubu potvrdzujete, že ste sa zoznámili s podmienkami zpracovania osobných 
údajov uvedených pri registrácii a tiež v priloženom PDF dokumente. 
4. Registráciou do klubu tiež prehlasujete, že máte minimálne 18 rokov, prípadne ak sa jedná o 
mladšieho cvičenca, tak že vašu účasť na našich tréningoch odsúhlasil Váš zákonný zástupca. 
5. Ak máte záujem o registráciu ako právnická osoba, kontaktujte nás prosím na e-mailovej 
adrese: ilyotaekwondo@gmail.com 
6. Registráciou do kurzu prijímate nasledujúce povinnosti: 
 - pred začiatkom Vášho druhého tréningu máte uhradené poplatky za  stanovené obdobie  
 - po Vašom prvom tréningu sa zúčastniť informačného stretnutia ohľadom bezpečnosti a 
pravidiel kurzu               
 - vždy uvádzať úplné, pravdivé a aktuálne informácie a v prípade zmien okamžite informovať 
vedenie klubu.                 
7. Svojou registráciou tiež potvrdzujete, že sa zúčastňujete kurzu Taekwondo / Chanbara / Taichi 
/ Sebaobrana pre ženy, vedené trénermi, dobrovoľne a na vlastné nebezpečie a že ste boli 
oboznámení s aktuálnymi výškami poplatkov a podmienkami ich úhrad, uvedených na 
stránke www.taekwondo-tn.sk a súhlasíte s nimi. 
8. Súčastne potvrdzujete, že rozumiete fyzickej ako aj psychickej náročnosti tréningov, že 
taekwondo je plnokontaktný bojový šport a že ste zdravotne spôsobilí pre účasť v danom kurze a 
nie sú vám známe žiadne iné obmedzenia, ktoré by mohli brániť v účasti v tomto kurze. V prípade 
nejasností nás prosím kontaktujte za účelom získania ďaľších informácií. 
9. Registráciou ďalej potvrdzujete, že sa zúčastňujete kurzu výlučne na vlastnú zodpovednosť, tj. 
tréneri a organizátori kurzu nenesú zodpovednosť za újmu na zdraví, ktorá by mohla vzniknúť pri 
účasti na kurze, nad rámec zodpovednosti vyplývajúcej zo súčastných právnych predpisov. Ste 
povinní počínať si zodpovedne s prihliadnutím k Vášmu aktuálnemu i dlhodobému stavu, 
zodpovedáte za prípadnú škodu na zdraví, resp. škodu, ktorú by ste spôsobili ďaľším účastníkom 
kurzu, resp. na zariadení v priestoroch telocvične. 
10. Beriete na vedomie, že Vám klub odporučil uzavrieť poistenie pre prípad úrazu, resp. pre 
prípad spôsobenia škody inej osobe, či cudziemu majetku.  
11. V prípade porušenia ktorýchkoľvek povinností uvedených v týchto podmienkach má klub 
právo Vás vylúčiť bez nároku na vrátenie už uhradených poplatkov. 

 

https://www.taekwondo-tn.sk/

