
Registrácia za člena ŠK AQUATICS Nitra

Priezvisko:  

Meno: 

Zákonný zástupca, mobil, email: 

Adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ):

Dátum narodenia:                                                          Rodné číslo:

Email dieťaťa: 

Mobil dieťaťa:

Zdravotné problémy: 

Registrácia za (zaškrtnite „x“ do kategórie, kde sa chcete registrovať) 

- Výkonnostné plávanie 

- Plavecká prípravka 

- Kondičné plávanie  

- Plávanie"Masters"  

Podpisom potvrdzujem, že poznám môj zdravotný stav (event. zdravotný stav môjho syna - dcéry), ktorý mi (event. môjmu 
synovi - dcére) nebráni vykonávať športovú prípravu so zameraním na plavecké športy a zúčastňovať sa športových súťaží
v plaveckých športoch. Som si vedomý, že výlučne sám zodpovedám za môj zdravotný stav (event. zdravotný stav môjho 
syna - dcéry) a v prípade akýchkoľvek pochybností o svojom zdravotnom stave (event. zdravotnom stave môjho syna - 
dcéry) zodpovedám za to, že zdravotný stav bude preverený príslušným lekárom. Splnomocňujem plavecký klub 
AQUATICS Nitra poskytnúť základné ošetrenie pri poranení alebo chorobe môjho dieťaťa, ak kvalifikovaný lekársky 
personál uváži ošetrenie za potrebné, ošetrenie vykoná. Ako dotknutá fyzická osoba týmto v zmysle § 11 zákona č. 
112/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov poskytujem súhlas vyššie uvedenému 
plaveckému klubu AQUATICS Nitra, Slovenskej plaveckej federácii a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky so spracovaním mojich osobných údajov na účel prihlasovania mojej osoby na súťaže doma i v 
zahraničí, a to všetko v rozsahu podľa § 79 a nasl. zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Tento súhlas so spracovaním a zverejnením svojich osobných údajov udeľujem na dobu neurčitú. Svojím 
podpisom potvrdzujem, že som bola/ bol poučený o svojich právach pri spracovaní osobných údajov, a že svoje osobné 
údaje, ktoré som poskytla/poskytol sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné. Týmto súčasne podľa § 
11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem súhlas 
plaveckému klubu AQUATICS Nitra ňou zamestnaných/ poverených fotografov/kameramanov fotiť a/alebo filmovať. Takto 
získané fotografie, filmy a videozáznamy môžu byť použité len na nasledovný účel: zverejnenie na webovej stránke 
plaveckého klubu AQUATICS Nitra a jej profiloch na sociálnych sieťach, v masmédiách, na tvorbu publikácií a na 
vzdelávacie účely, ktoré môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené len na printové médiá, rozhlas , televízia, profilové bulletiny 
a karty, plagáty, ktoré sú verejne šírené a publikované formou informačných bulletinov, tlačových správ, prospektov, brožúr,
plagátov, webových stránok, letákov a propagačných publikácií. Tento súhlas platí až do odvolania. Moje dieťa a ja som si 
vedomý, že účasť na tréningu je potenciálne nebezpečná činnosť. Sme si vedomí všetkých nebezpečenstiev spojených s 
účasťou v tomto športe, vrátane pošmyknutia a následného pádu, kontaktu s ďalšími účastníkmi tréningu, účinkami 
počasia, dopravy a ďalších nebezpečných podmienok spojených so športovým tréningom. O všetkých podobných 
nebezpečenstvách som svoje dieťa oboznámil. Preštudoval som si obidve strany tohto tlačiva a súhlasím s podmienkami 
výcviku ( resp. tréningu) menom môjho dieťaťa. 

Dátum: _____________       Podpis: _________________       Podpis: _________________
                                                                      registrovaný za klub                                                  zákonný zástupca



Pokyny a poučenie o správaní sa registrovaného za ŠK AQUATICS Nitra 
(žiadame zákonných zástupcov, aby si prečítali dole uvedené body a poučili tak svoje deti)

– čestne vyhlasujem, že som bezúhonný v zmysle § 7 ods. 2 a 3 zákona č. 440/2015 Z.z. o 
športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (iba v prípade športového odborníka),

– dieťa sa musí vždy riadiť pokynmi trénera, - dieťa nesmie bez pokynu trénera vstúpiť do 
tréningových priestorov, 

– dieťa nesmie behať pri bazéne pre nebezpečie pošmyknutia sa, 
– dieťa smie skákať do bazénu, len pod dohľadom trénera, 
– dieťa musí upozorniť trénera na zdravotné problémy (nevoľnosť, drobné poranenia a pod.) 
– dieťa nesmie na bazéne ani v priestoroch šatní jesť, 
– dieťa sa nesmie surovo správať k iným deťom (biť, hádzať rôzne predmety po iných 

cvičencoch a pod.), 
– dieťa nesmie poškodzovať vybavenie bazéna, telocvične a šatní, 
– pri suchom tréningu musí dieťa používať náradie v telocvični len pod dozorom trénera, 
– pri účasti na pretekoch a sústredeniach klubu sa dieťa nesmie vzďaľovať od skupiny a vždy 

sa riadiť výhradne pokynmi svojho trénera, 
– rodič je povinný zaplatiť prípadné škody, ktoré vzniknú nevhodným konaním jeho dieťaťa na 

bazéne, v šatni, pripadne inom zariadení, 
– v prípade nevhodného správania dieťaťa, je možné po konzultácii s rodičmi vyradiť dieťa z 

tréningového procesu, 
– úhrada príspevku na činnosť najneskôr do 15. dňa daného mesiaca v predpísanej sume, 
– zľavy z príspevku na činnosť sú možné po dohode zákonného zástupcu a predsedom klubu,
– prípadnú neúčasť na tréningovej jednotke z vážnych dôvodov (ochorenie, poranenie, 

hospitalizácia a pod.) bezodkladne oznámiť svojmu trénerovi, 
– v prípade neuhradenia príspevku na činnosť, je možné po upozornení rodičov vyradiť dieťa z

tréningového procesu, 
– sa zaväzujem, že zánik mojej registrácie ma nezbavuje povinnosti vyrovnať moje finančné 

alebo iné záväzky voči plaveckému klubu ŠK AQUATICS Nitra. 


