
Ing. Marcela Csillaghyová – PLAVÁČIK, B. Němcovej 19A, 901 01 Malacky  
IČO: 46 627 995 
Prevádzka: Wellness hotel Spark***, Plavecký Štvrtok 901, 900 68 Plavecký Štvrtok 
tel.: 0910 949 398 
e-mail: plavacik@yahoo.com  ( ďalej len prevádzkovateľ) 

 

 

                                                                                                     

 
 

Cenník 
platný od 1.1.2018  

 
 
Kurz (8 lekcií - 2x/týždeň)   139 €  
Kurz (16 lekcií – 2x/týždeň)   264 € t.j. zľava 5%  
Kurz (4 lekcie – 1x/týždeň)     72 € (možné pri kurzoch detí od 3R) 
Kurz (8 lekcií – 1x/týždeň)   139 € (možné pri kurzoch detí od 3R) 
Jednorázový vstup na lekciu     19 € 
Individuálna hodina      17 € (+vstup pre dieťa podľa cenníka hotela SPARK) 
Individuálna konzultácia PMV, vanička 45 min.   20 € 
 
Cena kurzu (kurzovné) zahŕňa 16, 8 resp. 4 lekcie pod vedením kvalifikovaného inštruktora v trvaní    
do 60min., z toho 45 min. cvičenie a plávanie podľa veku dieťaťa, infrasauna cca 10 min., zapožičanie 
plaveckých a didaktických pomôcok. 
Cena za kurz sa odvíja od ceny nájmu bazéna a priestorov. 
Kurz sa otvára pri min. počte 5 osôb. 
 
Súrodenecká zľava    10%  
(Platí pri kurzoch prebiehajúcich v rovnakom období, pričom aspoň jeden z kurzov musí obsahovať 8 lekcií). 

Vernostné zľavy    5%, 7%, 10% 
(Po absolvovaní 5, 7 a 10 kurzov, ktoré nasledujú plynule, bez prestávky, po sebe). 

Zľavy nie je možné kumulovať, vždy je možné uplatniť si len jednu podľa vlastnej voľby. 

 

Storno podmienky 
 V prípade neobsadenia kurzu minimálne 5 účastníkmi sa kurz neotvára a nahláseným 

účastníkom bude ponúknutý iný termín kurzu.  
(Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu konania kurzu (lekcie) podľa uváženia a vhodnosti pre dieťa. A to aj 
z technických dôvodov, nečakaných okolností na strane prenajímateľa alebo prevádzkovateľa.)  

 V prípade, že prevádzkovateľ nezabezpečí kurz alebo jeho časť, má účastník nárok                         
na vrátenie pomernej časti kurzovného. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny v čase 
a mieste konania kurzu. 

 Manipulačný poplatok pri zrušení kurzu účastníkom pred začiatkom kurzu: 
o  1 – 3 dni pred začiatkom kurzu 50 € (poplatok sa nedá previesť do nasledujúceho kurzu, ani z dôvodu 

dovolenky, choroby a pod.) 
o  3 – 6 dní pred začiatkom kurzu 30 €  
o  7 dní pred začiatkom kurzu bude celá suma vrátená 

Pri zrušení kurzu na strane klienta z vážnych zdravotných dôvodov neumožňujúcich 
absolvovať kurz, je možné ponúknuť miesto náhradníka, ktorý by mal byť Vami navrhnutý. 

 Zrušenie kurzu počas jeho trvania: 
o  zrušenie kurzu po 1. alebo 2. lekcii storno poplatok 50% z ceny kurzovného 
o  zrušenie po tretej lekcii, storno poplatok 50% zo zvyšnej sumy neodplávaných lekcií 
o  pri zrušení kurzu po 4 lekciách nárok na vrátenie kurzovného zaniká, vzniká tak 

storno poplatok 100%  
 

Možnosť platby 
 prevod alebo vklad na účet do 3 dní od odoslania záväznej prihlášky na plavacik@yahoo.com 

 číslo účtu: 4201583706/8360 mBank 

 variabilný symbol uviesť dátum narodenia dieťaťa, napr.: 5.9.2009 ako 05092009                      
a do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa 

mailto:plavacik@yahoo.com

