Zmluva o zabezpečení kurzu klasickej a športovej masáže
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

I.

Zmluvné strany

Poskytovateľ
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24
974 29 Banská Bystrica
PaedDr. Michal Straka, riaditeľ školy
00607053
Štátna pokladnica
7000394419/8180

Účastník
Meno a priezvisko:
Bydlisko:

II.

Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie kurzu klasickej a športovej masáže. Kurz je akreditovaný
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky s číslom akreditácie: 69/2002.
2. Kurz klasickej a športovej masáže pozostáva z teoretickej a praktickej časti pri celkovom rozsahu
220 hodín.
Obsah a rozsah kurzu:
Somatológia
20 hodín
Základy epidemiológie a hygieny
10 hodín
Prvá pomoc
6 hodín
Klasická a športová masáž
150 hodín
Základy psychológie a sociológie
14 hodín
Športová príprava, šport a regenerácia síl
10 hodín
Záverečná skúška
10 hodín
Termín realizácie kurzu: 04. 03. 2011 – 27. 05. 2011.
Miesto realizácie kurzu: odborné učebne poskytovateľa nachádzajúce sa v jeho sídle.
Po úspešnom absolvovaní všetkých blokov kurzu je účastník oprávnený vykonať záverečnú skúšku.
Na základe úspešného absolvovania záverečnej skúšky pozostávajúcej z teoretickej a praktickej
časti bude účastníkovi udelené osvedčenie o získanom vzdelaní.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa zaväzuje riadne zabezpečiť kurz klasickej a športovej masáže podľa čl. II. tejto
zmluvy v stanovenom rozsahu a termíne. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť výučbu
kvalifikovanými lektormi.
2. Účastník berie na vedomie skutočnosť, že je povinný absolvovať kurz v celom rozsahu, inak nebude
môcť pristúpiť k záverečnej skúške.
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Účastník sa zaväzuje uhradiť náklady spojené s realizáciou kurzu v celkovej výške 285 EUR
(slovom dvestoosemdesiatpäť) na účet poskytovateľa uvedený v článku I. zmluvy, a to nasledovne:
1. splátka: 140 EUR do 18. 03. 2011,
2. splátka: 145 EUR najneskôr dva pracovné dni pred termínom záverečnej skúšky.
Variabilným symbolom úhrady je prvých šesť čísel rodného čísla.
3. Účastník kurzu berie na vedomie, že ak preruší alebo nedokončí kurz z dôvodov, ktoré nezavinil
poskytovateľ, nemá nárok na vrátenie uhradených finančných prostriedkov.

IV. Doba trvania
Zmluva sa dojednáva na dobu určitú, od 04. 03. 2011 do 27. 05. 2011.

V. Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými platnými predpismi
Slovenskej republiky a to najmä Obchodným zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom, porozumeli jej obsahu
a prehlasujú, že zmluva je prejavom ich slobodnej, vážnej a ničím neobmedzenej vôle, na znak čoho
ju podpisujú.
3. Účastník kurzu svojím podpisom dáva zároveň súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov pre
účely realizácie kurzu a vystavenia záverečného osvedčenia.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden podpísaný
rovnopis.
5. Neoddeliteľnú prílohu zmluvy tvorí kópia potvrdenia o akreditácii kurzu.

V Banskej Bystrici dňa 04. 03. 2011

......................................................
Poskytovateľ

......................................................
Účastník kurzu
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