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* Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby
Uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka

/zákona č. 51311991 Zb.v zneni neskorších predpisov /

Zmluvné strany

Dodávatel':

Meno: GABRIELA PoDoBENovÁ - PLAVECKÁ vÝuČna
Adresa: Obrarrcov mieru 1157/17,020 0l Ptichov
tČo: +oalr 237
DIČ: 1049471775

Objednávatel':

Dič:..........Zd e/....Me... *22.

Cena

Cena plaveckého výcviku je 25l€ zažaka.
|laveckr výcvik bude h9den} bankovým prevodom na účet dodávatel,a do 14. 06.zltg.
Prihlrásenie dieťaťanaPlaveck/ výcvik je Žarii^e. V nepdtomnosti dieťata sa peniaze
nevracajÚ, Ibav PdPade ochorenia treba predloáť lekfusku sptáw, *j*rr.o, posledný deňvýcviku, na aíklade ktorej sa peniaze vnália, alebo móže za cirorého .t ooir nátiadník,
kíorého určí škola.

Predmet zmluvy

Dodávateť saz-aváztlje_, Tpr" objednávatel'a.poskytne ptaveclcý výcvik / výučbu plávaŇa /pre áakov materskej skoly na krytej plavrárni v Pncnove v počte 10 hodín.
Cieťom Plaveckého výcviku je odstrrinit'sřach z vody, t<tory sa dosiahne hrami, skokmi
v PlYtkej vode. Zvládnuť ponaranie, splývanie, napoOoUoenie jednoducný.t, pŇ.cklch
pohybov.

Zastúpelá:....r-?..rt<g"kk.



Termín a miesto výučby

Dodávateť vykoná plaveckú výučbu v termíne od 10.06. 2O19 do 14.06.2019 .

V čase od 10:00 hod do 12:00 hodo na krytej plavárni v Púchove.

Povinnosti základnej / materskej školy

1. Dodržiavať dopredu stanoveqý rozwh hodín plaveckej v}učby
2. Po vstupe do budovy krytej plaváme sa riadiť organizačnými pokynmi dodávateťq

ďoďtžiavať bezpečnosfiré a hygienické zásady platné pre previádzku krytej plavárne
v Púchove. Pri predčasnom pdchode zástiť disciplínu a bezpečnosť áakov vo
vstupnej hale krytej plavárne.

3. Oboznrirniť účastrúkov výcviku s potebným vybavením na qýučbu : plavky, uterák,
plavecká čiapka ( v pdpade dlhých vlasov), bazénová obuv ( nieje povinná), plaveckó
okuliare (nie sú potrebné).

4. Na prvej lekcii predložiť zoznarrt deti.
5. Po pdchode áakov do šatne, v pdpade potreby, pomócť pri prezliekaní žiakov

a dozrieť na to, aby si pripravili všetky potrebné veci k výučbe.
6. Pred začaťm výučby upozomiť dodávateťa na l'ahké ochoreni4 ktoré by mohli

priebeh výučby ovplyvniť.
7. Po ukončení výučby prebrať áakov, zaistiť disciplínu a be4pečnosť áakov.

Zapňebehtréningového proce§u a bezpečnosť zodpovedajú tréneri a plavčík.
Dozor vpriestorochšatní, spíchpočasprestávky apo skončenívýcvikuvykonávaučiteť.

záverečné ustanovenia

1. Zmluva vzniká a nadobúda činnosť dňom podpisu oboma arrluvnými stranami.
2. Zmlwa je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo arrluvných strán.
3. Zmluvné shany si trrto zrrrluvu prečítali, obonárrrili sa s jej obsahom a ako prejav ich

slobodnej avážnej vóle, tuto zmluvu vlastnoručne podpizujú.

V Púchove, dňa: 10.06.2019

-


