Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku

Objednávateľ:

'

Súkromná materská škola Slniečko
školská 165
027 44 Tvrdošín
zastúpený: Mgr. Lucia Vrabčeková, riaditeľka
IČO: 50470256
DIČ: 2120345370
e-mail: slnieckotvrdosin©gmail.com
tel. kontakt: 0918 537 375
bankové spojenie: SK45 0900 0000 0051 1770 2121
Technické služby mesta Tvrdošín,
Pod Velingom 263
027 44 Tvrdošín
IČO: 00490628, DIC/ICDPH 2020568858/SK2020568858
bankové spojenie: SK76 0200 0000 0041 0928 1553
zastúpený: Marián Ondrašák.
prevádzka: Mestská plaváreň Tvrdošín
e-mail: anna.zuffova©tvrdosin.sk
tel. kontakt: 0902 47 36 36

Poskytovateľ:

I.

Predmet zmluvy
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať odborné vedenie plaveckého výcviku pre žiakov objednávateľa.
Cieľom základného výcviku plávania bude nácvik pohybových zručností, ktoré sú predpokladom
účelného a bezpečného pohybu vo vode. Podľa plaveckej úrovne žiakov sa bude vykonávať plavecký
výcvik na prípravnej, základnej plaveckej alebo zdokonaľovacej úrovni s cieľom naučiť žiakov
preplávať 25 m .
11.

Cena výcviku
Objednávateľ sa zaväzuje za odborné vedenie plaveckého výcviku zaplatiť poskytovateľovi sumu 23,EUR na 1 žiaka. Obj ednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi úhradu v hotovosti alebo prevodom
V posledný deň výcviku podľa konečného vyúčtovania, ktoré zrealizuje poskytovateľ podľa konečného
vyúčtovania na základe prezenčnej listiny žiakov.

V prípade neprítomnosti žiaka zo zdravotných dôvodov bude objednávateľovi vrátená časť finančných
prostriedkov za neodplávané hodiny po odpočítaní storno poplatku čo predstavuje 1,00 €/1deň.

III.
Doba a miesto konania

Objednávateľ sa s poskytovateľom dohodli na záväznom termíne vykonania plaveckého výcviku
v dňoch od 23. 03. 2020 do 27. 03. 2020, (okrem dňa — 24. 03. 2020), spolu 4 dni,
v čase od 08,00 h

-

do 10,00 11.

Miestom konania je Mestská plaváreň Tvrdošín, Medvedzie 351/57, 027 44 Tvrdošín

IV.

Ostatné dohody
hodín, t. j. 2 hodiny denne (120 minútový vstup, vrátane času

Rozsah plaveckého výcviku je 10
stráveného v šatni). V cene je zahrnuté aj vstupné na bazény pre všetkých účastmkov plaveckého
výcviku zo strany objednávateľa a pedagogický dozor. Taktiež je potrebné zabezpečiť pedagogický
dozor do pánskej šatne k chlapcom a do dámskej šatne k dievčatám.

Plavecký výcvik budú uskutočňovať len vyškolení pracovníci Mestskej plavárne Tvrdošín s tým, že na
počet 10 žiakov bude pridelený jeden inštruktor plávania.
V.

Zodpovednosťza bezpečnosť žiakov

Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas pobytu žiakov v priestore bazéna, vo vode aj v bazénovej hale,
zodpovedá za starostlivosť o bezpečnosť azdravie žiakov. Za bezpečnosť žiakov mimo priestorov
bazéna, to znamená v ostatných priestoroch Mestskej plavárne Tvrdošín, zodpovedajú poverené osoby
zo strany objednávateľa, ktoré sprevádzajú žiakov na plavecký výcvik.
VI.

Záverečné ustanovenia
Zmluvu možno meniť alebo vypovedať na základe písomnej dohody zmluvných strán podpísanej
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, a to najneskôr 14 dní pred začiatkom termínu konania
plaveckého výcviku.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnocenných exemplároch, z ktorých 1 exemplár dostane poskytovateľ
a l objednávateľ.
V prvý deň výcviku je potrebné priniesť informovaný súhlas rodičov žiaka so súhlasom s účasťou žiaka
na výcviku a potvrdením jeho zdravotného stavu, bez tohto súhlasu nebude žiak zaradený do výcviku.

V Tvrdošíne, dňa
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