VŠEOBECNÉ PODMIENKY RCP pre účastníka krúžku
1. Poskytovateľom záujmovej činnosti (ďalej len krúžku) je občianske združenie Rodinné
centrum Prešporkovo (ďalej len RCP) so sídlom Zochova 16/11, 811 03 Bratislava. IČO:
36076121, DIČ: 2022003368. Prevádzka: Grösslingova 48, Bratislava.
2. Platbu príspevku na činnosť je možné uskutočniť prevodom na účet RCP. Príspevok na
činnosť pokrýva všetky náklady potrebné na zabezpečenie krúžku, učebného materiálu,
pomôcok a ostatných materiálov a prispieva na chod a zabezpečenie RCP..
3. Príspevok na činnosť zahŕňa voľný vstup do herne v rámci prevádzkových hodín herne,
možnosť využívať knižnicu RCP podľa pravidiel Výpožičného poriadku a navštevovať niekotré
aktivity organizované RCP podľa mesačného programu.
4. Pri platbe prevodom je nevyhnutné uviesť: variabilný symbol (kód krúžku), špecifický symbol
(telefónne číslo návštevníka) a do poznámky meno návštevníka.
5. Povinnosti a práva účastníka krúžku v RCP vznikajú na základe úhrady krúžku, čím
potvrdzuje, že si prečítal všeobecné podmienky a pravidlá RCP a súhlasí s nimi. Odhlásenie sa
z krúžku je potrebné urobiť písomne mailom (odhláškou).
6. Stretnutia prebiehajú v rozsahu 1 krát týždenne v stanovený deň a hodinu pod vedením
kvalifikovaného lektora. RCP si vyhradzuje právo počas krúžku zmeniť termín ako aj lektora.
Stretnutia budú zabezpečené v skupinkách zostavených v približne zodpovedajúcej vekovej
skupine a znalostnej úrovne účastníkov.
7. V prípade vynechania stretnutia zo strany RCP bude náhradný termín stanovený minimálne
1 týždeň dopredu. (Ďalšia nasledujúca hodina krúžku je náhradou , ak nie je dohodnuté inak).
8. Účastník krúžku je povinný na stretnutia dochádzať pravidelne a načas. Náhradné stretnutia,
v prípade vynechania zo strany účastníka sa nekonajú.
9. Účastník krúžku je povinný správať sa ohľaduplne k ostatným účastníkom. V prípade
opakovaného vyrušovania, a tým znemožnenia riadneho priebehu stretnutia, môže byť účastník
z krúžku vylúčený. V takomto prípade nemá nárok na vrátenie ani časti uhradeného príspevku
na činnosť.
10. Počas dní pracovného pokoja a v dňoch školských prázdnin sa stretnutia nekonajú. RCP je
zatvorené, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
11. RCP si vyhradzuje právo na dopĺňanie počtu návštevníkov v skupine krúžku. Pokiaľ sa
počet účastníkov zníži pod minimálnu hranicu, RCP si vyhradzuje právo na zrušenie skupiny
alebo prípadné zlúčenie s inou skupinou.
12. RCP môže odstúpiť od zmluvy: 1) z dôvodu naplnenia krúžku. Prednosť majú záujemcovia,
ktorí uhradili príspevok na činnosť skôr; 2) ak návštevník vážnym spôsobom porušuje
Poriadok RCP a svojím chovaním narušuje priebeh krúžku; 3) ak nebola platba vykonaná
ani po upozornení po skončení splatnosti.
13. Účastník môže z vážnych zdravotných dôvodov odstúpiť od zmluvy. Po dohode s RCP mu
bude vrátená alikvótna časť.
14. Účastník krúžku / zákonný zástupca je povinný svoje sťažnosti a podnety nahlásiť
bezodkladne štatutárom RCP, ktoré ho oboznámia s možným riešením problému.
15. Účastník krúžku / zákonný zástupca zodpovedá za všetky škody spôsobené RCP alebo
inému návštevníkovi RCP. Zároveň je povinný poskytnúť náhradu na základe príslušných
zákonných ustanovení.

16. Za neplnoletých účastníkov zodpovedá zákonný zástupca alebo ním poverený doprovod.
RCP nezodpovedá za škody vzniknuté v priestoroch RCP. RCP nezodpovedá za
prípadné škody, ani za zranenia, ku ktorým môže dôjsť počas pobytu účastníka v
priestoroch RCP alebo počas organizovaných akcií.
17. Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromaždené a spracované výlučne pre interné
účely RCP a to v súlade so Zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. 9. 2015

