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DOHODA O ÚČASTI V DENNOM PLAVECKOM TÁBORE delFAJN 2021 
uzatvorená podľa S 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Dohoda”) 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY: 

(a) ORGANIZÁTOR              NCVP Nováky  

Občianske združenie registrované dňa 1.2.2019 pod 

číslom VVS/1-900/90-54971 

Sídlo:     Hviezdoslavova 10/1, 972 71  Nováky 

IČO:     52073408 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a. s. 

IBAN:     SK43 0900 0000 0051 5895 4317 
 

(ďalej len „Organizátor“) 

 

(b) ÚČASTNÍK   podľa údajov zadaných v prihláške 

Trvalé bydlisko:   podľa údajov zadaných v prihláške  

Dátum narodenia:   podľa údajov zadaných v prihláške  

Zastúpený zákonným zástupcom: podľa údajov zadaných v prihláške 

Telefonický kontakt:   podľa údajov zadaných v prihláške  

E-mail:                 podľa údajov zadaných v prihláške 

 

(ďalej len „Účastník“) 

 

 

1. VÝKLAD POJMOV 

 
 

Pojmy použité v tejto Dohode majú nižšie uvedený význam: 

 

Organizátor: 

NCVP Nováky, o. z., Hviezdoslavova 10/1, 972 71  Nováky 

 

Poverená osoba: 

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvného vzťahu s Organizátorom zaisťuje pre 

Organizátora určité činnosti pri organizácii a realizácii Tábora, vrátane trénerov. 

 

Účastník: 

Chlapec alebo dievča, ktoré so súhlasom rodiča/zákonného zástupcu riadne vyplnili prihlášku, 

uhradili príspevok za účasť v Tábore, odovzdali doklady podľa tejto Dohody a dostavili sa v 

stanovenom termíne na účasť v Tábore. 

 

Program Tábora: 

Príchod detí do tábora 7:30, ranné plávanie, desiata, aktivity s animátormi, obed, odpočinok, 

poobedné plávanie al. výlet do blízkeho okolia, olovrant, súťaže, odchod detí 16:30. 

Celodenný výlet autobusom 1-2x počas turnusu.  

Vedúci tábora si vyhradzuje právo zmeniť program v závislosti od počasia. 

 

Doba trvania Tábora: 

Tábor sa začína okamihom príjazdu na určené miesto a ohlásením Účastníka Poverenej osobe podľa 

času a miesta uvedeného v Programe Tábora. Ukončenie Tábora nastáva okamihom odovzdania 

Účastníka rodičom/zákonnému zástupcovi v čase a na mieste uvedenom v Programe Tábora. 
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Akcie v rámci Tábora: 

Spoločné tréningy, zábavné aktivity, odpočinok, stravovanie, či iné akcie, uvedené v Programe 

Tábora, a to po dobu konania Tábora, vrátane prestávok medzi jednotlivými Akciami. 

 

 

2. PREDMET DOHODY 

 

1. Predmetom dohody je záväzok Organizátora obstarať činnosti v súvislosti organizovaním denného 

plaveckého tábora v termíne uvedenom v prihláške,  úprava podmienok a pravidiel účasti Účastníkov 

(chlapcov a dievčat) v Tábore (v texte zmluvy ako „Tábor”), ako aj práva a povinnosti zmluvných 

strán v rámci Tábora. 

2. Miestom konania Tábora je  Národné centrum vodného póla Nováky, Hviezdoslavova 10/1,  

972  Nováky. 

 

3. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
 

1. Účastník sa v rámci Tábora spoločne s ďalšími Účastníkmi a v súlade s Programom Tábora a 

pokynmi Organizátora a Poverených osôb, aktívne zúčastňuje plaveckých tréningov pod vedením 

profesionálnych trénerov a špecialistov a ďalších Akcií, konaných v Dobe trvania Tábora. 

2. Program Tábora je stanovený na základe uváženia Organizátora a v súlade s účelom a cieľmi 

Tábora. Organizátor si vyhradzuje právo meniť Program Tábora. 

3.  Začiatok denného tábora prebehne každý deň 7:30 hod. na recepcií NCVP. 

4.  Ukončenie denného Tábora prebehne každý deň 16:30 hod. na recepcií NCVP (prípadne pri 

vstupnej bráne areálu). 

5. Organizátor má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu. Zákonný zástupca Účastníka 

potvrdením Dohody a odoslaním online prihlášky do Tábora vyhlasuje, že si je vedomý, že účasť 

v Tábore predstavuje riziko nebezpečenstva nehôd, úrazov, škôd na zdraví a majetku. Zákonný 

zástupca Účastníka potvrdzuje, že zvážil a rozumie všetkým týmto rizikám, vrátane ich možného 

rozsahu a vplyvu a vyhlasuje, že má v úmysle dobrovoľne tieto riziká podstúpiť na vlastné 

nebezpečenstvo. Zaplatením účastníckeho poplatku zákonný zástupca Účastníka súčasne 

vyjadruje súhlas s podstúpením uvedených rizík na vlastné nebezpečenstvo. 

 

 

4. PRAVIDLÁ ÚČASTI V TÁBORE 

 
 

1. Účastník je povinný zúčastniť sa na všetkých Akciách v rámci Tábora tak, ako sú uvedené v 

Programe Tábora, pokiaľ Organizátor alebo Poverené osoby nestanovia inak. Účastník sa nesmie 

vzdialiť bez súhlasu Organizátora alebo Poverenej osoby z Akcie v rámci Tábora. 

2. Účastník je povinný nepožívať na Akciách v rámci Tábora či v bezprostrednej súvislosti s nimi 

(pred akciou alebo po akcii) alkohol, cigarety, alebo omamné látky. 

3. Účastník je povinný dodržiavať pokyny a nariadenia Poverených osôb, ktoré nad ním počas 

konania Akcie v rámci Tábora vykonávajú dohľad, ako aj všetky ďalšie pokyny Organizátora a 

Poverených osôb v súvislosti s Táborom. 

4. Účastník je povinný dodržiavať právne predpisy, normy slušného správania a zásady fair-play a 

udržiavať poriadok a čistotu v spoločenských miestnostiach, hygienických zariadeniach, 

športoviskách a v celom areáli NCVP Nováky.  

5. Účastník je povinný bezodkladne informovať Poverenú osobu o úrazoch, zhoršení zdravotného 

stavu, či o svojich zdravotných obmedzeniach. 
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5. PODMIENKY ÚČASTI V TÁBORE 

 
 

1. Účastník je oprávnený zúčastniť sa Tábora v prípade kumulatívneho splnenia nasledujúcich 

podmienok: 

(a) Účastník akceptoval Dohodu (v elektronickej podobe pri vypĺňaní online prihlášky), 

(b) Účastník uhradí účastnícky príspevok vo výške stanovenej pre príslušný termín 

Tábora podľa článku 6 Dohody, a to hneď po schválení táborov ÚVZ SR, najneskôr však 

do 25.6.2021. 

(c) Účastník potvrdil potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v elektronickej podobe pri 

vypĺňaní online prihlášky) 

(d) Účastník odovzdá Poverenej osobe v deň nástupu do Tábora čitateľne vyplnené 

a podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti, nie staršie ako 48 hodín, ktoré je k dispozícií 

na stiahnutie na našej webovej stránke www.ncvp.sk. 

(e) Účastník odovzdá v deň nástupu do Tábora kópiu preukazu zdravotného poistenia 

účastníka. 

 

2. Účastník Tábora je povinný dodržiavať počas celej doby účasti na Tábore jeho 

Poriadok/ustanovenia tejto Dohody. Účasť Účastníka v Tábore môže byť ukončená aj pred 

uplynutím Doby trvania Tábora v prípade hrubého porušenia Poriadku/ustanovení tejto dohody 

Účastníkom, alebo porušením povinností stanovených Organizátorom a Poverenou osobou, a to 

bez nároku na vrátenie účastníckeho príspevku za Tábor. 

 

 

6. ÚČASTNÍCKY POPLATOK 

 
 

1. Účastník sa zaväzuje zaplatiť príspevok podľa Dohody vo výške 129,- EUR/dieťa za účasť 

v Tábore. 

2. Účastnícky príspevok zahŕňa náklady na usporiadanie Tábora, náklady na odmenu 

animátorov, trénerov a ďalších odborníkov a osôb zúčastnených na Tábore. Účastnícky 

príspevok zároveň zahŕňa desiatu, obed, olovrant vrátane nápojov v rámci Tábora. 

 

 

7. DOBA TRVANIA DOHODY 

 

 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu trvania Tábora, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému zániku 

niektorým zo spôsobov uvedených v bode 2 tohto článku Dohody. 

2. Dohoda zaniká: 

(a) dohodou zmluvných strán, 

(b) nezaplatením účastníckeho príspevku v lehote podľa článku 5 bod 1 písm. (b) Dohody,  

(c) v prípade odstúpenia je Účastníkovi povinný uhradiť poplatok, a to vo výške, ktorá sa vypočíta 

nasledovným spôsobom: 

- v prípade odstúpenia do 5 pracovných dní pred nástupom do denného detského tábora - 0 % 

(organizátor Účastníkovi vráti 100% úhrady), 

- v prípade odstúpenia 1 - 4 pracovné dni pred nástupom do denného detského tábora - 50 % 

(organizátor Účastníkovi vráti  50 % z úhrady). 

- v prípade odstúpenia v deň nástupu na detský tábor alebo ak dieťa nenastúpilo na denný detský 

tábor vôbec – 100% z Ceny denného detského tábora. 

(d) Vylúčením Účastníka z dôvodov uvedených v článku 5 bod 3 tejto Dohody 
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(e) Ak z objektívnych dôvodov, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, 

alebo v prípade mimoriadnych okolností, ktoré nemáme možnosť ovplyvniť a 

predvídať, nie je možné tábor zabezpečiť, vrátime Vám zaplatenú sumu v plnej 

výške. 

 
 

8. KONTAKTNÉ ÚDAJE ORGANIZÁTORA 

 
 

NCVP Nováky, Hviezdoslavova 10/1, 972 71 Nováky ,  

e-mail: taboryncvp@gmail.com, telefónne číslo 0914 389 204 

Bankové údaje na zaplatenie účastníckeho poplatku: 

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s. 

IBAN: SK43 0900 0000 0051 5895 4317 

Variabilný symbol: Dátum začiatku kempu 

Poznámka pri úhrade: Meno účastníka kempu 

 

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

1.  Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom kumulatívnych podmienok v čl. č. 5 ods. 1 

2. Dohodu možno zmeniť, doplniť alebo zrušiť len písomnou formou. 

3. Dohoda predstavuje kompletnú úpravu práv a povinností Organizátora a Účastníka v súvislosti s 

účasťou Účastníka v Tábore. Záležitosti neupravené touto Dohodou sa riadia zákonom č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení. 

4. Účastník berie na vedomie, že Organizátor je správcom osobných údajov v zmysle zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Účastník týmto 

poskytuje Organizátorovi výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, 

číslo telefónu, e-mailová adresa, rok narodenia, fotografia a ďalší obrazový či zvukovo-obrazový 

materiál, zhotovený v súvislosti s projektom na akciách v rámci projektu (ďalej len „osobné 

údaje”), a to pre účely marketingu a verejnej propagácie projektu Tábora, vrátane propagácie v 

médiách a materiáloch. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú. 

Účastník vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z., a že 

poskytnutie údajov je dobrovoľné. Účastník môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov 

kedykoľvek odvolať, pričom toto odvolanie je účinné dňom, kedy písomný prejav vôle účastníka 

príde na adresu Organizátora. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dohodu uzatvorili vážne a slobodne a ich zmluvná voľnosť nebola 

obmedzená, že ustanovenia Dohody sú pre nich zrozumiteľné a určité, že si Dohodu prečítali, 

porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu splnili podmienky v čl. č. 5 ods.1. 

 

 


