
PRIHLÁŠKA 
 


RUŽINOVSKÁ TENISOVÁ  AKADÉMIA NEVÄDZOVÁ - KURZY TENISU sezóna 2017/2018


V Bratislave, dňa:            _________________________________


Meno a priezvisko

zákonného zástupcu:     _________________________________


Podpis zákonného

zástupcu: 	 	      _________________________________ 

Meno a priezvisko dieťaťa

Škola / trieda

Dátum narodenia dieťaťa

Poštová (fakturačná) adresa

Kontaktné tel. čísla


E-mail

Spôsob úhrady (prosím 
zakrúžkujte)

BP na účet:SK67 7500 0000 0040 0922 1270

PPP-U - dodá ich tréner na 1. tréningu

vkladom na účet

Počet splátok (prosím 
zakrúžkujte)

1x (na šk.-10 mesiacov )

2x (na 5 mesiacov)

5x (na 2 mesiace)

Rozpis kurzov a cenník nájdete na stránke www.rtan.sk v sekcií 
“REGISTRÁCIA - PRIHLÁSENIE NA KURZY” -> je potrebné sa 
registrovať.  

V tejto sekcií nájdete okrem možnosti prihlásenia sa na kurzy aj 
informácie o Vašich platbách. 

http://www.rtan.sk
http://www.rtan.sk


Podmienky spolupráce pre 
klientov RTAN


	 Dovoľujeme si Vás (zákonných zástupcov detí) upozorniť, že 
odovzdaním riadne vyplnenej prihlášky (osobne trénerovi) vyjadríte 
svoj súhlas so všetkými nižšie uvedenými podmienkami spolupráce, 
ktoré sa tým stávajú pre Vás záväzné.

1. ORGANIZÁTOR KURZOV TENISU

	 Organizátorom kurzov tenisu je Ružinovská tenisová akadémia 
Nevädzová (ďalej len RTAN).

2. ÚČASTNÍK

	 Kurzov organizových RTAN sa môže zúčastniť iba dieťa, ktoré 
je spôsobilé športovať. Prihlásením kurzu prehlasuje zákonný 
zástupca, ktorý je bez obmedzenia oprávnený konať v mene 
prihlasovaného dieťaťa, že mu je známy zdravotný stav dieťaťa a nie je 
mu známy žiadny dôvod (napr. nepriaznivý zdravotný stav), pre ktorý 
by jeho dieťa nemohlo športovať a navštevovať kurzy. Zákonný 
zástupca, ktorý prihlasuje dieťa, berie na vedomie, že pri uvedení 
nepravdivých údajov ak to bude v rozpore so záujmami dotknutého 
dieťaťa, na ktoré bude vždy RTAN prihliadať v prvom rade, bude dieťa 
z tréningov vyradené.

3. PRIHLASOVANIE

	 Prihlásenie dieťaťa na tréningy je možné:

	 1.cez náš on-line registračný systém, ktorý sa nachádza na 
hlavnej stránke www.rtan.sk. -> http://registracia.rtan.sk

	 2. osobne u trénerov RTAN odovzdaním písomnej prihlášky.

	 Prihláška sa stáva platnou jej odovzdaním a nadobúda 
účinnosť až po pripísaní úhrady poplatku v prospech RTAN za účasť 
na kurzoch. Prihlasuje sa na aktuálny školský rok. RTAN 
nezabezpečuje úrazové ani iný druh poistenia. Zákonný zástupca 
prihlasuje svoje dieťa na vlastnú zodpovednosť.

4. NEÚČASŤ NA TRÉNINGOCH

	 Ak sa účastník nebude môcť zúčastniť tréningovej hodiny, 
bude môcť využiť účasť na náhradnej hodine (ktorú určí príslušný 
tréner), inak mu tréningová hodina prepadá a nebude finančne 
kompenzovaná. V prípade absencie účastníka na dvoch po sebe 

idúcich týždňoch  zo zdravotných dôvodov bude účastníkovi 
poskytnutá primeraná zľava z poplatku.

5. ZODPOVEDNOSŤ TRÉNERA ZA ÚČASTNÍKA

	 Zodpovednosť trénera sa začína od času určeného ako 
začiatok tréningovej hodiny ak je účastník prítomný v priestore, v 
ktorom prebieha tréningová hodina. Tréner nezodpovedá za účastníka 
mimo priestorov určených na kurz. Zodpovedný zástupca si je 
vedomý, že počas sprevádzania žiaka z družiny na tréning trénerom 
nie je tréner zodpovedný za účastníka. Po skončení tréningovej hodiny 
sa účastník kurzu vracia do svojho oddielu ŠKD (triedy) spolu s 
trénerom, resp. odchádza so zákonným zástupcom.

6. PRÍTOMNOSŤ RODIČA A INÝCH OSÔB V TELOCVIČNI

	 Účasť tretích osôb na tréningu je vítaná. Tieto osoby ale nesmú 
narušovať tréningovú hodinu pod vedením kvalifikovaného trénera ani 
inak vytvrárať situáciu, kedy može byť ohrozený pokojný a bezpečný 
priebeh tréningovej hodiny.

7. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV ÚČASTNÍKA 
KURZOV

	 Odovzdaním alebo odoslaním prihlášky zákonný zástupca 
dieťaťa súhlasí s tým, aby organizátor RTAN spracoval osobné údaje 
účastníka kurzov a jeho zákonného zástupcu v zmysle § 7 zákona č. 
122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov, výhradne len pre svoje potreby. Zákonný zástupca súhlasí 
s prípadným použitím fotografií, resp. videozáznamov, kde je účastník 
vyobrazený bez nároku na honorár na www.rtan.sk a na stránke FB 
Ružinovská tenisová akadémia a jej partnerov. RTAN sa zaväzuje 
používať záznamy účastníka výhradne len spôsobom, ktorý neznižuje 
dôstojnosť a dobré meno účastníka a len v súvislosti s prezentáciou 
svojej činnosti. Zákonný zástupca súčasne súhlasí s natáčaním a 
následným uverejnením spravodajských záznamov vyhotovených 
regionálnymi, verejnoprávnymi a inými televíznymi spoločnosťami. V 
prípade, že je dieťa „utajené“, alebo rodič nesúhlasí s uverejňovaním 
záberov svojho dieťaťa, treba na túto skutočnosť písomne (stačí 
mailom: info@rtan.sk) upozorniť hlavného trénera.


Podpis zákonného

zástupcu: 	 	      ________________________________________

http://registracia.rtan.sk/
http://www.rtan.sk

