PODMIENKY NA ZÁPIS KURZU (OBCHODNÉ PODMIENKY) XBS GYMNASTICS
Kurzom sa rozumie výkon športovej činnosti zameranej na gymnastické športy (najmä
športová gymnastika, gymnastika pre všetkých a pod.), vedený občianskym združením XBS
Gymnastics (OZ XBS Gymnastics) pod vedením spôsobilej osoby alebo osôb, v trvaní
určenom organizátorom pre ten-ktorý kurz, ktorého personálnu časovú a programovú
organizáciu určuje výhradne organizátor; organizátor si vyhradzuje právo zmeny personálnej
a programovej organizácie kurzu.
Ak je ďalej v texte uvedené dieťa, má sa tým na mysli dieťa alebo jeho zákonný zástupca
(najmä rodič).
1. Spôsob prihlasovania a úhrada za účasť na kurze

1.1. Prihlásenie do kurzu sa realizuje elektronicky, prostredníctvom online prihlášky
dostupnej na webovej stránke https://www.x-bionicsphere.com/sport/gymnastika/. Kurz sa
začína po absolvovaní bezodplatnej skúšobnej hodiny. XBS Gymnastics zapisuje záujemcov
do kurzov (ďalej tiež len „členov“ alebo „záujemcov“) na trimestrálnej báze (3-4 mesačné
kurzy). Do kurzov sa záujemcovia môžu – pokiaľ to kapacitné možnosti XBS Gymnastics
umožnia - zapojiť/prihlásiť kedykoľvek počas prebiehajúceho trimestra, obdobie, kedy tak
urobia, sa zohľadní v kurzovného (členského). Elektronická prihláška sa stáva platnou jej
odoslaním a nadobúda účinnosť až po uhradení kurzovného (členského) príspevku (ďalej len
„kurzovné“). Zaplatenie kurzovného je možné realizovať prevodom na účet.
XBS Gymnastics ponúka tri pohodlné možnosti platby, vrátane platby za trimester (3-4
mesiace), alebo platby za celý rok (3 trimestre) s ponúkanou zľavou 10%, alebo možnosti
mesačnej platby, kde ale treba počítať s 10% prirážkou za každú jednotlivú platbu.
1.3. Pre identifikáciu platby je nutné uviesť variabilný symbol, ktorý bude záujemcovi zaslaný
elektronickou poštou na email, ktorý uvedie v elektronickej prihláške. Ak nebude platba
zrealizovaná (na účte prijímateľa) so správnymi identifikačnými údajmi do 5 pracovných dní
po absolvovaní skúšobnej hodiny, prihláška nemusí byť akceptovaná, právo na účasť na kurze
zaniká a miesto sa automaticky uvoľní pre ďalšieho záujemcu.
1.4. XBS Gymnastics ponúka svojim členom možnosť prednostne sa zaregistrovať na ďalší
trimester. Podmienkou prednostnej registrácie je, aby záujemca pred ukončením aktuálneho
trimestra kladne (súhlasne) reagoval na email, ktorý mu zašle XBS Gymnastics spolu s
informáciami o možnom pokračovaní a prípadne aj nových podmienkach účasti v
nasledujúcom trimestri.
1.5. XBS Gymnastics si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie kurzu v prípade
jednotlivcov, ktorí neakceptujú alebo porušujú tieto obchodné podmienky a svojim konaním –
správaním narúšajú priebeh cvičení (pričom sa postupuje podľa bodu 3.2.).
2. Zdravotný stav dieťaťa a vyhlásenie zákonného zástupcu

2.1. Odoslaním prihlášky a akceptovaním podmienok pre zápis do kurzu rodič maloletého
dieťaťa, jeho zákonný zástupca alebo iná oprávnená osoba oprávnená konať v mene
maloletého (ďalej len „zástupca dieťaťa“) prehlasuje, že mu nie je známy žiadny dôvod (napr.
zlý zdravotný stav), pre ktorý by jeho dieťa nemohlo športovať, navštevovať kurz základnej

gymnastickej prípravy, či vykonávať pohybovú aktivitu. Prihlasujúca osoba ako zástupca
dieťaťa berie na vedomie, že nepravdivosť vyššie uvedeného prehlásenia môže byť dôvodom
pre zmenu časovej a programovej organizácie kurzu a ak to nebude v záujme dieťaťa, aj pre
jeho vylúčenie z účasti na kurze. Organizátor sa však pri tom zaväzuje prihliadať vždy a
najmä na záujmy dotknutého dieťaťa.
2.2. Prihlasujúci zástupcovia dieťaťa odoslaním prihlášky vyhlasujú, že sú bez obmedzenia
oprávnené konať v mene prihlasovaného dieťaťa, resp. sú v plnom rozsahu oprávnení
akceptovať tieto obchodné podmienky v záujme dieťaťa.
3. Plnenia v prípade neúčasti

3.1. Účastník si zaplatením kurzovného objednáva právo zúčastniť sa na kurze. XBS
Gymnastics chápe svojich zákazníkov (členov) a rozširuje možnosť náhradného plnenia
vynechaného tréningu (resp. tréningov, keďže počet náhradných tréningov nie je obmedzený).
Podmienkou možnosti čerpať náhradné plnenie (tréning) je, že záujemca sa odhlási (online,
elektronicky prostredníctvom webovej stránky
https://www.x-bionicsphere.com/sport/gymnastika/)
najneskôr do 18:00 hod. dňa
predchádzajúceho termínu plánovaného tréningu, ktorého sa záujemca nemôže zúčastniť; tým
mu vznikne právo na náhradné plnenie v ktoromkoľvek tréningovom dni danej vekovej
kategórie účastníka, v ktorom sú voľné kapacity podľa pravidiel XBS Gymnastics. Náhradné
plnenie je nutné vyčerpať v aktuálnom trimestri (preniesť náhradné plnenie do nasledujúceho
trimestra sa dá iba v prípade, že záujemca má uhradený kurzovný poplatok (členské) na
nasledujúci trimester alebo mesiac).
Za neúčasť dieťaťa na kurze z dôvodu na strane dieťaťa alebo zástupcu nevzniká nárok na
vrátenie kurzovného, resp. jeho pomernej časti, XBS Gymnastics si však vyhradzuje právo na
vrátenie jeho pomernej časti podľa vlastného uváženia.
3.2. Ak sa účastník preukázateľne nemôže zo zdravotných, resp. iných dôvodov ďalej
zúčastňovať kurzu (nemôže dokončiť daný kurz), bude mu po odpočítaní pomernej časti
zodpovedajúcej počtu dní, počas ktorých už sa kurzu zúčastnil vrátená alikvotná čiastka
kurzovného (znížená o manipulačný poplatok podľa bodu 4.).
Povinnosťou účastníka kurzu (alebo jeho zástupcu) je danú skutočnosť bezodkladne oznámiť
organizácii formou e-mailovej správy (emailová adresa: xbsgymnastics@gmail.com), v
ktorej musia byť uvedené údaje odhlasovanej osoby (ktoré musia korešpondovať s údajmi
vyplnenými v prihláške) spolu s číslom účtu, kam má byť zvyšná čiastka poukázaná (číslo
účtu musí korešpondovať s číslom účtu odkiaľ bolo kurzovné poukázané; každú zmenu
bankového spojenia počas alebo počas obdobia, na ktoré je účastník riadne prihlásený, je
účastník alebo jeho zástupca povinný bezodkladne oznámiť XBS Gymnastics, ktoré v
opačnom prípade nezodpovedá za zaslanie vracanej čiastky na pôvodný účet). Účastník kurzu
alebo jeho zástupca má právo požadovať vrátenie alikvotnej čiastky kurzovného len od dňa
nasledujúceho po doručení emailovej správy s vyššie uvedenými náležitosťami na adresu:
xbsgymnastics@gmail.com. Vrátením alikvotnej čiastky zaniká právo účasti na ďalších
kurzoch či hodinách.

4. Manipulačný poplatok

V prípade zrušenia účasti na kurze pred jeho začiatkom v súlade s bodom 3. bude alikvótna
čiastka určená na vrátenie účastníkovi znížená o manipulačný poplatok, ktorého výška bude
počítaná zo sumy celkového kurzovného podľa nasledovnej tabuľky nasledovne:
1. v prípade oznámenia neúčasti na kurze v období od dňa pripísania úhrady kurzovného na
účet XBS Gymnastics do 5 dní vrátane pred začiatkom kurzu - 0%,
2. v prípade oznámenia neúčasti na kurze v období 4 a menej dní pred začiatkom kurzu do
polovice trvania kurzu* - 10%-50%, pričom konečnú výšku manipulačného poplatku určí
XBS
Gymnastics,
3. Od polovice trvania začatého kurzu - 60%-100%, pričom konečnú výšku manipulačného
poplatku určí XBS Gymnastics.
*Polovicou kurzu sa rozumie stav, kedy počet dní od dňa oznámenia podľa bodu 3.2. do
konca kurzu je rovnaký alebo menší ako počet dní od jeho začiatku.
6. Zodpovednosť trénera za neplnoletého účastníka

Zodpovednosť trénera za maloletého účastníka kurzu vzniká od času určeného ako začiatok
tréningovej jednotky, a to výhradne počas jeho prítomnosti v telocviční (podľa ktorým sa
rozumie priestor určený na vlastný výkon tréningovej činnosti, bez vstupnej haly, šatne,
toaliet a pod., príp. iných priestorov mimo samotnej telocvične); výnimkou sú tréningové
hodiny prebiehajúce v priestoroch telocvične za aktívnej účasti rodičov, kedy je
zodpovednosť za maloletého účastníkovi na rodičovi, resp. zástupcovi, počas celej doby
trvania tréningovej jednotky. Ak účastník opustí priestor telocvične, zodpovednosť za
maloletého účastníka kurzu v každom prípade prechádza opäť na zástupcu.
7. Výhrada zmeny termínu kurzu

V prípade prekážok brániacich konaniu tréningu si XBS Gymnastics vyhradzuje právo na
zmenu termínu konania kurzu.
8. Prítomnosť rodičov a iných osôb v telocvični

Pre sledovanie účastníka počas tréningovej hodiny jeho zástupcom alebo sprievodom sú, v
závislosti od dispozičného riešenia priestorov určených na výkon tréningovej činnosti, určené
vstupné časti priestory pred vstupom do telocvične. Vzhľadom k tomu, že veľmi dôležitou
súčasťou kurzu je rozvoj vzťahu dieťa/tréner, žiadame o spoluprácu a rešpektovanie toho, aby
zástupca alebo sprievod účastníka kurzu nevstupovali do priestoru telocvične bez vyzvania
trénera alebo bez jeho súhlasu.

