
Zmluva o odbornom vedení 
plaveckého výcviku 

Objednávateľ: Základná škola s ™<derSty cM>v ^ £ 6 " 

027 55 Chlebnice 

zastúpený: Jl^r. H^'i (c<u OklipUm. 

IČO: 37808770 
DIČ: 2021614133 
Bankové spojenie: 

Školiteľ: Ivan Skirčák - AQ PLUS 
Športovcov 1178/10-23 
026 01 Dolný Kubín 

IČO: 37 359 347 e-mail: aqplus@orava.sk 
DIČ: 1032226459 
Bankové spojenie: 4817544/5200 

I . 
Predmet zmluvy 

Školiteľ sa zaväzuje vykonať odborné vedenie plaveckého výcviku pre žiakov 
objednávateľa. 

Cieľom základného plaveckého výcviku je naučiť žiakov preplávať 25 metrov znak. 
Cieľom zdokonaľovacieho plaveckého výcviku je naučiť žiakov preplávať 25 metrov 

kraul. 

I I . 
Cena výcviku 

Objednávateľ sa zaväzuje za odborné vedenie plaveckého výcviku zaplatiť školiteľovi 
sumu 25,- € na 1 žiaka. 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť školiteľovi úhradu v hotovosti v zmysle vystavenej 
faktúry v posledný deň plaveckého výcviku podľa konečného vyúčtovania, ktoré zrealizuje 
školiteľ na základe prezenčnej listiny žiakov. 

V prípade neprítomnosti žiaka zo zdravotných dôvodov sa vráti objednávateľovi alikvotná 
čiastka peňazí zo zameškaných hodín po odpočítaní stornopoplatku za tohto žiaka vo 
výške l ,50€/ldeň. 

I I I . 
Doba a miesto konania 

-mail: ?sQ&íebrvi££) amáuV* toto? 

Objednávateľ sa so školiteľom dohodli na záväznom termíne vykonania plaveckého výcviku 
v dňoch od 1.10.2018 do 5.10.2018 (vrátane). 

mailto:aqplus@orava.sk


Miestom konania je Aquarelax Dolný Kubín. Presný termín začatia plaveckého výcviku 
je denne o 0830 hod. 

IV. 
Ostatné dohody 

Rozsah plaveckého výcviku je 10 hodín, t . j . 2,5 hodiny denne. 
V cene je zahrnuté aj vstupné na plaváreň pre všetkých účastníkov plaveckého výcviku zo 

strany objednávateľa, mokré vysvedčenie a občerstvenie (lízatko, príp. iná cukrovinka) na 
záver plaveckého kurzu pre všetkých žiakov. Každý žiak po ukončení plaveckého výcviku 
obdrží od prevádzkovateľa Aquarelaxu 1 vstupenku do Aquarelaxu zdarma. 

Celkový počet platiacich žiakov je dojednaný na vŽ. 
Plavecký výcvik budú uskutočňovať len vyškolení pracovníci firmy Ivan Skirčák 

AQ Plus Dolný Kubín s tým, že na každý počet 10 žiakov bude pridelený 1 inštruktor. 

Školiteľ sa zaväzuje, že počas pobytu žiakov v priestore plaveckého bazéna, to znamená 
vo vode, aj na brehu, zodpovedá za starostlivosť o bezpečnosť a zdravie žiakov. 

Za bezpečnosť žiakov mimo priestorov bazéna, to znamená v ostatných priestoroch 
Aquarelaxu, zodpovedaj ú poverené osoby-zo strany objednávateľa, ktoré sprevádzajú žiakov 
na plavecký výcvik. 

Zmluvu možno meniť alebo vypovedať na základe písomnej dohody zmluvných strán 
podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, a to najneskôr 3 dni pred 
začiatkom termínu konania plaveckého výcviku. 

Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnocenných exemplároch, z ktorých 1 exemplár obdrží 
školiteľ a 1 objednávateľ. 

Zodpovednosť za bezpečnosť žiakov 

VI . 
Záverečné ustanovenia 

V Dolnom Kubíne dňa...^:.4ľ...^^r 
^ H * H n á Škola 

_____ ^ 


