Všeobecné podmínky kurzu Plavání
DĚTSKÝ LÉKAŘ - Erbenova, s.r.o., se sídlem Erbenova 1436/5, Písek
Centrum péče o matku a dítě
IČ: 28148657, DIČ CZ28148657
Jednající svým jednatelem Ing. Romanem Borošem
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, složka 21403
(dále jen Provozovatel).

I. Obecné údaje
1.1.

Provozovatel je na základě živnostenského oprávnění oprávněn k provozování plavecké
výuky pro děti (dále jen Plavání“)

1.2.

Pověřené osoby Provozovatele obstarávající program, výuku a péči o dítě jsou
dostatečně kvalifikované a způsobilé k takové práci, což Provozovatel pravidelně zjišťuje
a kontroluje.

1.3.

Provozovatel svou činnost provozuje na adrese: Centrum péče o matku a dítě, Erbenova
ulice, 397 01 Písek.

II. Pojmy
2.1.

Plavecké výuky se účastní zpravidla děti ve věku od 5 měsíců do 7 let (dále jen „Dítě“)

2.2.

Provozní doba bazénu je každý pracovní den od 8.00 do 20.00 hodin.

2.3.

Přihláškou se rozumí přihláška do kurzů plavecké výuky Centra péče o matku a dítě.

III. Kurzy Plavání a Další služby
3.1.

Provozovatel nabízí kurzy Plavání pro Dítě v rozsahu a za ceny uvedené v Ceníku.

3.2.

Každý Rodič je oprávněn si při vyplnění Přihlášky zvolit Program z výše uvedené nabídky
za cenu stanovenou platným Ceníkem. Rodič je rovněž oprávněn si u Provozovatele na
základě objednávky objednat Další služby za ceny uvedené v Ceníku.

3.3.

Rodič bezvýhradně souhlasí s tím, aby Provozovatel využil jakýkoliv audiovizuální obsah,
který vznikne v průběhu Kurzu, v rámci své vlastní propagace. Provozovatel se zavazuje,
že zmíněný obsah nikdy neposkytne třetí straně.

IV. Přijetí do kurzu Plavání
4.1.

Na přijetí do kurzu Plavání není právní nárok.

4.2. Před podáním Přihlášky je Rodič povinen se seznámit se všemi předpisy Provozovatele,
zejména Ceníkem a Všeobecnými podmínkami.
4.3. Rodič se zavazuje vyplnit Přihlášku úplně a pravdivě.
4.4. Noví zájemci o plavání jsou povinní uhradit zápisné ve výši 1 000 Kč do 14 dnů od podání
Přihlášky na účet Poskytovatele, který je uveden na Přihlášce. Nebude-li zápisné včas a
v plné výši uhrazeno, je přihláška považována za neplatnou. Pokračující zájemci o plavání

jsou povinni uhradit celé kurzovné nejpozději 21 dní před zahájením pokračujícího kurzu.
4.5. Nejpozději 21 dní před zahájením kurzu je rodič povinen mít uhrazené celé kurzovné,
které je poníženo o již zaplacené zápisné. Platbu můžete provést v hotovosti či kartou
osobně na recepci Centra nebo převodem na účet. Údaje pro platbu jsou:
č.ú. 3062496359/0800, v.s.: datum narození dítěte,( Prosíme do poznámky uvádějte
jméno a příjmení dítěte, usnadníte dohledání platby. Děkujeme) Po přijetí platby Vám
zašleme daňový doklad, který můžete použít i pro potřeby proplacení kurzovného Vaší
zdravotní pojišťovnou.
4.6. Zápisné se nehradí, pokud mezi dnem podání přihlášky a dnem zahájení kurzu je 21 a
méně kalendářních dnů.

V. Náhrady a storno podmínky
5.1.

Každou řádně omluvenou lekci je možno nahradit, ovšem pouze v rámci právě
probíhajícího kurzu a nelze je tedy převádět do kurzu dalšího.

5.2.

Bod 5.1 se netýká náhrad posledních 2 lekcí v kurzu, které budou převedeny do
nejbližšího následujícího kurzu.

5.3.

Řádnou omluvou se rozumí omluva, která dorazí Centru péče o matku a dítě nejpozději
do 8.30 v den konání omlouvané lekce.

5.4. Omluvy jsou přijímány nepřetržitě na e-mail info@centrum-pece.cz nebo v provozních
hodinách Centra péče o matku dítě na telefonním čísle: 382 217 154.
5.5.

Na kontaktech z bodu 5.4 si je rovněž možné domluvit termín náhradní lekce.

5.6.

Z náhradní lekce již není možné se omluvit a v případě neúčasti nárok na ní propadá.

5.7.

Případná neúčast dítěte na lekcích není důvodem k vrácení kurzovného.

5.8. Zaplacené zápisné je nevratné. Výjimku tvoří jen řádně doložené závažné důvody např.:
úraz, závažná nemoc, stěhování, apod.
5.9.

Zaplacené kurzovné je nevratné. Jedinou výjimkou je naše nabídka GARANCE
SPOKOJENOSTI. Jestli Vám kurz plavání z jakýchko-li důvodů nebude vyhovovat, můžete
se z kurzu odhlásit a to nejpozději v den 2. absolvované lekci. Po oznámení odhlášení
bude Rodiči do 14 dnů vráceno kurzovné ponížené o poměrnou částku odpovídající
absolvovaným lekcím (tj. 300 Kč za 1 lekci).

VI. Závěrečná ustanovení
6.1.

Rodič prohlašuje, že Dítě ani osoba jej na Plavání ve vodě doprovázející netrpí žádnou
infekční nebo jinou chorobou, která by mohla ohrozit zdraví dítěte nebo ostatních
účastníků kurzu.

6.2.

Rodič bere na vědomí, že Provozovatel vyžaduje fyzickou přítomnost zákonného
zástupce dítěte do 3 let při každé lekci Plavání a u dětí starších tuto přítomnost důrazně
doporučuje.

6.3.

Rodič se zavazuje řídit se pokyny pověřených osob Poskytovatele, těmito podmínkami a
Provozním řádem bazénu, který je volně k náhlednutí v sídle Centra péče o matku a dítě
a přejímá v době plavání plnou zodpovědnost za sebe a své dítě.

6.4. Provozovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit Ceník, který je samostatným
dokumentem a je přístupný v sídle Centra péče o matku a dítě a na internetových

stránkách www.centrum-pece.cz. Změna Ceníku je účinná ode dne vyhlášení změny a
vyvěšení jejího aktuálního znění v sídle Centra péče o matku a dítě a na internetových
stránkách www.centrum-pece.cz.

DĚTSKÝ LÉKAŘ - Erbenova, s.r.o.
Centrum péče o matku a dítě

