
Zmluva na zabezpečenie výučby

podľa § 51 občianskeho zákonníka, uzavretá na základe rešpektovania podmienok, uvedených na zadnej strane, medzi

  
meno, priezvisko žiaka meno, priezvisko zákonného zástupcu

  
ulica, p.č. mobilný telefón, telefón

  
PSČ, mesto Email

  
dátum narodenia

a prevádzkovateľom 
Krúžku ľudového tanca „Halúzka“

PIMPOLLO, občianske združenie IČO:        42331641

Čingovská 9
DIČ:        2024178222
IBAN:      SK3811110000001292538009

04012 Košice č. účtu: 1292538009/1111

Mobil: 0904 951 159 

Email:      oz.pimpollo@gmail.com

Vyučovací program: KRÚŽOK ĽUDOVÉHO TANCA „HALÚZKA“

Začiatok:

Poznámky:

Účastník výučby je oprávnený zúčastniť sa vyučovania po uhradení školného poplatku podľa 
rozpisu uvedeného v bode č. 7 tejto zmluvy.

  
dátum podpis žiaka / zákonného zástupcu

  
dátum podpis a pečiatka prevádzkovateľa

mailto:luciamiklosova@gmail.com


Podmienky vyučovania

1. Výučba prebieha v priestoroch  určených na realizáciu kurzov.
2. Výučba prebieha raz týždenne v dohodnutom čase. V priebehu prázdnin  a štátnych sviatkov  sa výučba nekoná.

3. V prípade podozrenia  lektora na chorobu, ktorá by mohla ohroziť zdravie ostatných, si prevádzkovateľ  kurzov 
vyhradzuje právo vylúčiť choré dieťa  z vyučovania. Behom návštevy priestorov, v ktorých  sa koná krúžok ľudového 
tanca aj počas trvania kurzu ste vždy zodpovední za zdravie Vaše a Vašich detí. 

4. V prípade absencie na strane žiaka nemôže byť uplatňovaný nárok na zníženie, respektíve vrátenie školného. 
Hodinu si žiak môže nahradiť na základe dohody v iný deň v  inej pobočke  v Košiciach. 
Taktiež sa vie  zúčastniť  hodiny on-line pripojením (prihlasovacie údaje dostane rodič od lektora).

5. Výučba, ktorá by sa nekonala z dôvodov na strane prevádzkovateľa (učiteľa), bude v plnej miere nahradená.  
Nemôže však byť uplatňovaný nárok na výučbu od rovnakého učiteľa.

6. V prípade zásahu vyššej moci a núteného  prerušenia bežnej výučby bude prevádzkovateľom zabezpečené 
pokračovanie vo forme on-line výučby. V prípade, že pre on-line výučbu nemáte potrebné vybavenie, je nutné o tejto 
skutočnosti  informovat prevádzkovateľa, ktorý vyrieši možnosti náhrady výučby.

7. Podmienkou účasti na  vyučovaní  je vyplatenie školného :
Ročne 144€, 1.polrok 80€, 2.polrok 64€, alebo podľa rozpisu: september (IX)  16€, október-november (X-XI) 
32€, december-január (XII-I) 32€, február-marec (II-III) 32€, apríl-máj (IV-V) 32€, jún-bezplatne (prebiehajú 
náhradné hodiny a záverečné vystúpenie)
Uprednostňované sú platby v hotovosti, bezhotovostné platby musia byť uhradené najneskôr do 2. vyučovacej 
lekcie daného obdobia. Pri bezhotovostných platbách je nutné uviesť do  popisu transakcie meno a priezvisko 
dieťaťa + Halúzka+ obdobie  (napr. Jožko Pimpolo, Halúzka,X-XI ).  Ak momentálna finančná situácia nedovoľuje 
rodine dodržiavať tieto termíny, je možné vopred sa  dohodnúť na  mesačných platbách. Ak krúžok navštěvuju 
súrodenci, je im poskytnutá 10% zľava (dvaja súrodenci =29€/mesiac). 

8. Zákonný zástupca žiaka sa zaväzuje  uhradiť vyučovacie poplatky .

9.
a) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a môže byť ukončená dohodou strán, výpoveďou alebo okamžitým zrušením 

formou odstúpenia od tejto zmluvy.
b) Výpoveďou môže ukončiť zmluvný vzťah ktorýkoľvek z účastníkov každých šesť mesiacov viazaných na začiatok 

zmluvného vzťahu. Výpoveď musí byť doručená v písomnej forme najneskôr štyri týždne pred dovŕšením šiesteho 
mesiaca zmluvného vzťahu. Ak účastník v termínoch  do 15.2.. a 15.10. neuhradí školné na nasledujúci polrok zmluva 
uzavretá medzi účastníkmi stráca na účinnosti.

c) Okamžité zrušenie – odstúpenie od zmluvy môže uplatniť
ca) prevádzkovateľ pre hrubé porušenie školských povinností či hrubé správanie žiaka, keď 

k náprave nepostačila ani predchádzajúca písomná výzva. V tomto prípade sa školné nevracia;
cb) žiak, pokiaľ zo zdravotných dôvodov (úraz), ktoré k písomnému oznámeniu o odstúpení od 

tejto zmluvy priloží, nemôže vo výučbe pokračovať, alebo pokiaľ prevádzkovateľ rozpustí učebnú skupinu bez 
náhrady.

d) Prevádzkovateľovi trvá nárok na zaplatenie školného až do riadneho ukončenia zmluvného vzľahu, ak nejde o dôvod 
odstúpenia od tejto zmluvy z dôvodu na strane žiaka podľa bodu cb) Podmienok vyučovania.

10. Žiak / zákonný zástupca sa zaväzuje nahradiť prípadnú škodu vzniknutú vlastným zavinením na zariadení a vybavení 
prevádzkovateľa.

11. Zmeny tejto zmluvy a podmienok vyučovania sú možné dohodou strán formou písomného dodatku. 
12. Pokiaľ by jednému z uvedených bodov skončila platnosť, nebude tým dotknuté ďalšie dojednanie tejto zmluvy.

13. Žiak / zákonný zástupca  súhlasí-nesúhlasí  s uverejnením fotografií a videozáznamov z akcií usporiadaných 
prevádzkovateľom v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

14. Záujemca o výučbu uzavrením zmluvy súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a nakladaním so svojimi 
osobnými údajmi  Občianským združením PIMPOLLO  pre potreby tejto spoločnosti na dobu neurčitú až do jeho 
písomného vyjadrenia nesúhlasu v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.


