SYNCHRONIZED SWIMMING MALACKY
Artistic Swimming & Ballet

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasledujúcimi zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

Názov organizácie:
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Konajúca prostredníctvom:
Kontakt:

Synchronizované plávanie Malacky n.o.
Svetlá 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
45743711
zápis v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne
prospešné služby Okresného úradu Bratislava, Reg. č. :
OVVS64624/441/2014-NO
Katarína Rusňáková, riaditeľ
katarina.spiessova@gmail.com
+421 919 271 991

(ďalej ako „Poskytovateľ“)
a
Meno a priezvisko maloletého dieťaťa, v mene ktorého sa zmluva uzatvára:
(prosíme vyplniť veľkým tlačeným písmom tak, ako je uvedené v matrike)

Trvalý pobyt dieťaťa (spolu s PSČ): _________________________, ___ __ __________________
Dátum narodenia dieťaťa: ____. ____. ________________
Zastúpené zákonným zástupcom: __________________________________,matkou/otcom/iným
Kontakt:

E-mail: _______________________________@____________________._________
Mobil: +421 __ __ __

__ __ __

__ __ __

Osoby oprávnené vyzdvihnúť dieťaťa z tréningu:
1.
2.
3.
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Dieťa

smie

/

nesmie

ísť domov z tréningu samé

Ďalšie významné skutočnosti:

(ďalej ako „Prijímateľ“)
(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ a tiež individuálne „zmluvná strana“) v tomto znení:
PREAMBULA
Poskytovateľ je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja,
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt organizovaním športových podujatí,
školení, kurzov, tréningov, prezentácií a súťaží v oblasti plaveckých športov. Organizácia bola založená
01. 08. 2014 a pôsobí v Malackách. Svojim zverenkyniam zabezpečuje trénerov, ktorí sú zároveň
športoví odborníci podľa zákona o športe. Cieľom organizácie je vychovať úspešné reprezentantky
Slovenskej republiky v umeleckom (synchronizovanom) plávaní a umožniť im účasť na vrcholných
súťažiach na európskej a svetovej úrovni.
Článok 1
Predmet zmluvy
1.1

Predmet zmluvy je v súlade s ustanoveným druhom všeobecne prospešných služieb
vymedzených v zakladateľskej listine a v štatúte Poskytovateľa.

1.2

Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb formou organizácie tréningov umeleckého plávania,
ktoré pozostávajú z tréningov atletiky, baletu, plávania a umeleckého plávania. Tréningy sa
organizujú na podklade tréningového plánu na sezónu 2020/2021 a na základe zverejneného
harmonogramu tréningov na daný mesiac, ktorý je pravidelne aktualizovaný na webovom sídle
Poskytovateľa. Tréningy sa pritom uskutočňujú v nasledovných priestoroch prevádzkovateľov:
(i) atletika – Základná škola, Záhorácka 95, 901 01 Malacky – Veľká telocvičňa/tartanová dráha
(ii) balet a nácvik choreografie – Baletná sála, Športová hala Malina, Sasinkova 2, 901 01 Malacky
(iii) plávanie a synchroplávanie - Krytá plaváreň, Športová hale Malina, Sasinkova 2, 901 01 Malacky

1.3 Poskytovanie služieb, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, sa riadi Všeobecnými podmienkami
poskytovania všeobecne prospešných služieb (ďalej len „Všeobecné podmienky“) a Smernicou
č. 2/2018 z 01. 08. 2018 s názvom Pravidlá tréningového procesu a podmienky účasti v pretekoch
a súťažiach, ktoré boli schválené správnou radou Poskytovateľa a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto
Zmluvy.
Článok 2
Členský príspevok
2.1

Za poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, sa uhrádza mesačný členský
poplatok vo výške 95,00 EUR (slovom: deväťdesiatpäť eur) a kaucia vo výške 200,00 EUR
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(slovom: dvesto eur). Členský poplatok sa uhrádza jeden mesiac vopred a je v splatný v 20.
kalendárny deň mesiaca. Pro podpise zmluvy zároveň zaplatí kaucia vo výške 200,00 EUR, ktorá
bude vyúčtovaná a vrátená Prijímateľovi pri skončení tohto zmluvného vzťahu.
2.2

Členský príspevok je uhrádzaný výlučne vkladom alebo prevodom na bankový účet
Poskytovateľa:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:

Tatra banka, a.s.
2948458357/1100
SK77 1100 0000 0029 4845 8357
TATRSKBX

2.3

Členský príspevok je nenávratný poplatok, pokiaľ nebolo zmluvnými stranami dohodnuté inak, a
to najmä zo závažných a preukázateľných dôvodov, pre ktoré sa dieťa, v mene ktorého sa
Zmluva uzatvára, nemohlo dlhodobo zúčastňovať tréningov.

2.4

Pri každej platbe je potrebné uviesť do poznámky meno a priezvisko dieťa a obdobie, za
ktoré sa členské uhrádza (napr. Katarina Rusnakova 09/2020 alebo Katarina Rusnakova 0910/2020 alebo Katarina Rusnakova 09/2020-06/2021).

2.5

V prípade odstúpenia od Zmluvy Prijímateľom je Poskytovateľ povinný vrátiť tie členské
príspevky, ktoré boli uhradené na niekoľko mesiacov vopred a ktoré neboli a nemohli byť
predmetom plnenia tejto Zmluvy. (Ak bolo napr. uhradené členské na celú sezónu a Prijímateľ
odstúpi od Zmluvy v decembri, Poskytovateľ mu vráti členské za január až jún.).
Článok 3
Doba plnenia a odstúpenie od zmluvy

3.1

Táto Zmluva sa uzatvára na určitý čas, a to na obdobie sezóny 2020/2021, ktorá začína od
pondelka 07. 09. 2020 a končí dňa 30. 06. 2021. V prípade, ak ani jedna zo zmluvných strán
neodstúpi od zmluvy, zmluva sa automaticky predlžuje na ďalšiu sezónu, ktorá začína v druhom
septembrom týždni a končí posledným júnovým kalendárnym dňom.

3.2

Zmluvná strana je oprávnená bez udania dôvodu od zmluvy písomne odstúpiť, pričom písomná
forma je zachovaná, pokiaľ svoje oznámenie prostredníctvom e-mailu uvedenom v záhlaví tejto
zmluvy.

3.3

Návrh tejto zmluvy je platný do 20. 08. 2020.
Článok 4
Ochrana osobných údajov

4.1

Všetky osobné údaje, ktoré našej neziskovej organizácii poskytujete spracúvajú výlučne osoby,
ktoré boli poverené na ich spracúvanie a osoby ktoré boli písomne poučené o pravidlách ich
spracúvania.
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4.2

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY ZVEREJŇOVANIA INFORMÁCIÍ O
DOSIAHNUTÝCH POKROKOCH A SPORTOVYCH VÝSLEDKOCH ZVERENKÝŇ ODDIELU

Touto cestou vyjadrujem prevádzkovateľovi Synchronizované plávanie Malacky n.o., so sídlom Svetlá 7,
811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 45743711, zapísanému v registri neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné služby Okresného úradu Bratislava, Reg. č. : OVVS64624/441/2014NO, súhlas so spracúvaním osobných údajov môjho dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko, ročník
narodenia (nie dátum), fotografia, video záznam športového výkonu so súťaže alebo tréningu, údaj
o športovom výsledku, pre účely zverejňovania informácii o dosiahnutých pokrokoch a športových
výsledkoch zo súťaží:
(i)
na webovom sídle prevádzkovateľa (Poskytovateľa),
(ii)
v printových médiach (Malacký hlas, Záhorák a pod.),
(iii)
vo Výročnej správe prevádzkovateľa
(iv)
na facebookovom profile.
Súhlas je účinný od okamihu udelenia súhlasu až do okamihu zániku členstva dieťaťa v našom oddiele
alebo okamihu jeho odvolania. Tento súhlas je kedykoľvek možné odvolať, a to kontaktovaním
prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy katarina.spiessova@gmail.com.
Článok 5
Podpisy
Prijímateľ prehlasuje, že je spôsobilý zastupovať maloleté dieťa v plnom rozsahu a všetky informácie,
ktoré poskytol sú pravdivé, aktuálne a správne. Prijímateľ sa zaväzuje písomne oznámiť akúkoľvek
skutočnosť, ktorá by mohla nepriaznivo ovplyvniť alebo ohroziť zdravotný stav jeho dieťaťa vďaka
akýmkoľvek aktivitám vykonávaných na tréningoch vo vode a na suchu. Za písomné oznámenie sa pritom
pokladá výlučne e-mailová správa zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú v kontaktoch zmluvných strán
tejto Zmluvy.
Poskytovateľ:

Prijímateľ:

V Malackách dňa 10. 08. 2020

V _____________________ dňa __. __. 2020

_______________________________________
Katarína Rusňáková
Synchronizované plávanie Malacky n.o.

_______________________________________
Meno a priezvisko:
zákonný zástupca dieťaťa
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