Škola bruslení
2022
Smluvní podmínky Školy bruslení – podzim 2022
 Kurz Škola bruslení – podzim 2022 (dále ŠB) pořádá Vsetínská sportovní, s.r.o.
 Úhradou ceny kurzu ŠB objednatel přijímá tyto dále uvedené smluvní podmínky.
Úhradou ceny kurzu ŠB je uzavřena smlouva mezi Vsetínskou sportovní, s.r.o.
a objednatelem kurzu za smluvních podmínek dále uvedených.
 Termíny a časy jednotlivých lekcí (10 lekcí) jsou uvedeny na webu a FB Vsetínské
sportovní vždy s několika denním předstihem.
 Jedna lekce trvá 60 minut, ve všední dny vždy v odpoledních hodinách, o víkendu
dopoledne.
 Účastníci musí mít rukavice, nabroušené brusle, přilbu s nálepkou ŠB s vypsaným
jménem. Doporučeny jsou teplé zimní kalhoty.
 Nálepku ŠB obdržíte při zaplacení kurzu.
 Platbu za kurz ve výši 1 400 Kč za 1 dítě realizujte u pí. Štěpánkové v budově
městských lázní (1. patro), vždy ve všední dny od 7:00 do 14:00 v termínu od 26. 9.
do 13. 10. 2022. Platba je možná pouze v hotovosti.
 Doklad o platbě, který obdržíte, pečlivě uschovejte.
 Úhradou poplatku za kurz ŠB objednatel bere na vědomí, že během kurzu ŠB budou
pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy účastníků kurzu ŠB zachycující průběh
kurzu, za účelem dokumentace průběhu kurzu, dokumentace činnosti pořadatele
kurzu a zpravodajství, a že může být takovýmto způsobem zachycena podoba, hlas
a projevy osobní povahy účastníka kurzu a jeho doprovodu.
 K lekcím bruslení může nastoupit pouze zdravotně způsobilý účastník.
 Na lekce ŠB využívejte hlavní vchod zimního stadionu.
 Děti se přezouvají na střídačkách u ledové plochy.
 Odložené věci je možno uzamknout ve skříňkách, které naleznete u ledové plochy
vpravo od tribuny na sezení.
 Děti mohou na ledovou plochu až po příchodu instruktorů.
 Vstup doprovodu na ledovou plochu není povolen.
 U malých dětí (úplných začátečníků) je povolen vstup doprovodu na ledovou plochu
při prvních dvou lekcích.
 Během závěrečné lekce je umožněno bruslení rodičů spolu s dětmi.
 Broušení bruslí zajišťuje p. Dědek, tel.: 734 134 774 (broušení si zajistěte
s dostatečným předstihem).
 Sportovní pomůcky (přilby, brusle) organizátor nezapůjčuje.
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 Objednatel má právo zrušit účast na kurzu nejpozději 24 hodin před začátkem kurzu.
V tom případě mu bude vrácena celá cena kurzu ovšem jen naproti tomu,
že nejpozději do tří pracovních dnů vrátí nálepku ŠB a doklad o úhradě kurzovného.
Pozdější zrušení účasti na kurzu s právem na vrácení ceny kurzu není možné, a to ani
v případě osobních důvodů jako je nemoc, karanténa apod.
 Smluvní strany jsou si vědomy situace, že pořádání akcí jako je kurz ŠB může být
omezováno právními předpisy a opatřeními orgánů veřejné moci v souvislosti
s infekčními chorobami (např. Covid-19). V případě že z takového důvodu nebude
moci kurz ŠB proběhnout v celém svém rozsahu, vrací se částka za zrušené lekce.
 Po celou dobu ŠB bruslení je přítomen zdravotník. V případě úrazu dítěte na ledové
ploše zajistí zdravotník ošetření a provede zápis do knihy úrazů. V případě, že
zákonný zástupce odmítne ošetření a zápis, nebude možné dodatečně vydat
potvrzení o úrazu (např. pro pojišťovnu).
 V případě potřeby dalších informací se obracejte na pí. Štěpánkovou,
tel.: 733 783 407, e-mail: ucetni@vsetinskasportovni.cz.

