
Dodávatel': 

Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby 
Uzatvorená v zmysle Obchoduého zákonníka 

I zákona č. 513/1991 Zb. v mení pesk.orších predpisov I 

Zmluvné strany 

Meno: GABRIELA PODOBENOV Á ~PLAVECKÁ VÝUČBA 
Adresa: Obrancovmieru 1157/17,020 Ol Púchov 
IČO: 40678 237 
DIČ: 1049471775 

Objednávatel': 
..... -' 

Škola: ..... ~J.~.T.€E.~-~/1 .... §~!:2.~.~?. .. ,. ..................... . 
Adresa: ........ f.q_?:!.il!U·J.fJ .. =:'/.f.1?..t .. 1.1.::··· .. ············ 
Zastúpená: ••• kll.!.1.fl...l.~.!1 ...... (f!.t:l!U:l.O.k.il ............... . 
Ičo: ......... J~ ... ťJ.V. ... ~ .. 't..'t. ..................................... .".:. 
Dič: ... )Q .. ~1. .... f:~ .... 'f:.Q. .. 'f.1 ................................... . 

Predmet zmluvy 

Dodávatef sa zavazuje, že pre objednávatefa poskytne plavecký výcvik I výučbu plávania I 
pre žiakov materskej školy na krytej plavárni v Púchove v počte 1 O hodín. 
Ciefom plaveckého výcvik:tt je oďstrániť strach z vody, k:torý sa dosiahne hrami,. skokmi 
v plytkej vode. Zvládnuť ponáranie, splývanie, napodobnenie jednoduchých plaveckých 
pohybov. 

Cena 

Cena plaveckého výcviku je 25/€ za žiaka. 
Plavecký výcvik bude hradený v hotovosti dodávatefovi na druhý deň plaveckého výcviku. 
Prihlásenie dieťaťa na plavecký výcvik je závazné. V neprítomnosti dieťaťa sa peniaze 
nevracajú. lha v prípade ochorenia treba predložiť lekársku správn, najneskor posledný deň 
výcviku,. na základe krorej, sa peniaze vrátia,. aleoo može za chorého chodiť náhradník, 
ktorého určí škola 



' 

i' 

Termín a miesto výuěby 

Dodávatef vykonáplaveekú výučbu v termíne :od 20.05. 2019 do 24~05. 2019. 
V čase od 10:00 hod do 12:00 ho~ na krytej plavárni v Púchove. 

Povinnosti základnej I materskej školy 

1. Dodržiavať dopredu stanovený rozvrh hodín plaveckej výučby, 
2. Po vstupe do budovy krytej plaváme sa riadiť organizačnými pokynmi dodávatefa, 

dodržiavať bezpečnostně a hygienické zásady platné pre prevádzku krytej plaváme 
v Púehove. Pri predčasnom príchode zaistiť disciplínu a bezpečnosť žiakov vo 
vstupnej hale krytej plaváme. 

3. Oboznámiť nčastnikov výcviku: s potrebným vybavením na výučbu : plavky, uterák, 
plavecká čiapka ( v pripade dlhých vlasov), bazénová obuv ( nie je povinná), plavecké 
okuliare (nie sú potrebné). 

4. Na prvej lekcii predložiť zoznam detí. 
5. Po príchode žiakov do šatne, v prípade potreby, pomocť pri prezliekaní žiakov 

a dozrieť na to, aby si pripravili všetky potrebné veci k výučbe. 
6. Pred začatim výučby upozorniť doďávatel'a na fahké ochorenia,. lttoré by mohli 

priebeh výučby ovplyvniť. 
7. Po ukončení výučby prebrať žiakov, zaistiť disciplínu a bezpečnosť žiakov. 

Za priebeh tréningového procesu a bezpečnosť zodpovedajú tréneri a plavčík. 
Dozor v priestoroch šatní, spfch počas prestávky a po skončení výcviku vykonáva učitel'. 

Závereěné ustanovenia 

1. Zmluva vzniká a nadobúda činnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2. Zmluva je· vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každu zo zmluvných strán. 
3. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a ako prejav ich 

slobodnej a vážnej vOle, túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

V Púchove, dňa: 20.05. 2019 

MATERSKÁŠKOLA 
POŽWlNA 1292/ S 

PÚCHOV CD 
·-. í 

......... r.~~<:!!.:!!.!.!k ........... . 
Objednávatel' Dodávatel' 


