
OBCHODNÉ PODMIENKY HAPPYBEE KLUB OZ

Definície pojmov

Organizátor – organizátorom kurzov pre deti je Občianske združenie HAPPYBEE
klub, so sídlom Kupeckého 18178/8, 821 08 Bratislava, IČO: 42178347, registračné
číslo MV SR: VVS/1-900/90-35582.

Kurz – kurzom sa rozumie výkon činnosti vedený Organizátorom pod vedením
spôsobilej osoby alebo osôb, v trvaní určenom Organizátorom pre ten-ktorý kurz,
ktorého personálne zabezpečenie a programovú štruktúru a zameranie určuje
výhradne Organizátor; Organizátor si vyhradzuje právo zmeny personálneho
zabezpečenia a programovej štruktúry kurzu.

Dieťa - ak je ďalej v texte uvedené dieťa, má sa tým na mysli maloleté dieťa
prihlásené na kurz.

Zástupca dieťaťa – zástupcom dieťaťa je predovšetkým rodič maloletého dieťaťa,
jeho zákonný zástupca alebo iná oprávnená osoba oprávnená konať v mene
maloletého dieťaťa

Cvičebný priestor – cvičebný priestor je nebytový priestor, ktorý Organizátorovi
poskytuje vlastník priestoru spoločnosť mediaqube, s.r.o., so sídlom Košická 14, 821
09 Bratislava, IČO: 44 960 026.

Rezervačný systém – je elektronický online rezervačný system dostupný na webovej
stránke www.happybee.sk v časti Naše kurzy – Prihlásenie na kurz.

1. Spôsob prihlasovania a úhrada za účasť na kurze

1.1. Prihlásenie do kurzu sa realizuje elektronicky, rostredníctvom Rezervačného
systému. Kurz sa začína prvou kurzovou hodinou. Organizátor zapisuje záujemcov
do kurzov (ďalej tiež len „členov“ alebo „záujemcov“) na báze 6-8 týždňových
kurzov (dĺžka kurzu závisí od druhu kurzu a môže byť flexibilná). Do kurzov sa
záujemcovia môžu – pokiaľ to kapacitné možnosti Organizátora umožnia -
zapojiť/prihlásiť kedykoľvek počas prebiehajúceho kurzu obdobia, 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
alebo v platba kartou prípadne v hotovosti priamo na prevádzke.

http://www.happybee.sk


1.2. HAPPYBEE ponúka štyri pohodlné možnosti platby, vrátane platby za celý kurz
(cca 6-8 týždňov), možnosť nákupu šesťvstupovej permanentky na kurz, nákup
skúšobnej hodiny, prípadne nákup jednorazového vstupu na kurz.

1.3. Pre identifikáciu platby prevodom na účet je nutné uviesť do poznámky meno
matky a dieťaťa ktoré sa na kurze bude zúčastňovať. Je potrebné zaslať potvrdenie
o zaplatení, prípadne iný spôsob dokladu (screenshot), ktorý poukazuje o zrealizovaní
platby. Ak nebude platba zrealizovaná (na účte prijímateľa) so správnymi
identifikačnými údajmi do 3 pracovných dní pred začatím kurzu, prihláška nemusí
byť akceptovaná, právo na účasť na kurze zaniká a miesto sa automaticky uvoľní pre
ďalšieho záujemcu.

1.4. HAPPYBEE ponúka prihlasovanie na kurzy len svojim členom prostredníctvom
rezervačného systému. Členstvo je bezplatné, hradí sa len samotný kurz, aktivita.

1.5. HAPPYBEE 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 týchto obchodných podmienok pre zápis do
kurzu zástupca dieťaťa vyhlasuje, že mu nie je známa žiadna prekážka (napr. zlý
zdravotný stav), pre ktorú by jeho dieťa nemohlo navštevovať kurz. Prihlasujúca
osoba ako zástupca dieťaťa berie na vedomie, že zdravotný stav dieťaťa môže byť
skontrolovaný Organizátorom na mieste pred konaním alebo počas konania kurzu a v
prípade nepravdivosti vyhlásenia o nezávadnom zdravotnom stave alebo existencii
iných prekážok na strane dieťaťa, môže byť dôvodom pre vylúčenie dieťaťa z účasti
na kurze. Organizátor sa pri tom zaväzuje prihliadať najmä na záujmy všetkých detí
prihlásených na kurz.

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 mene dieťaťa.

3. Plnenia v prípade neúčasti

3.1. Účastník si zaplatením kurzovného objednáva právo zúčastniť sa na kurze.
Organizátor chápe svojich zákazníkov (členov a záujemcov) a rozširuje možnosť
náhradného plnenia vynechaného kurzu, alebo jednotlivej hodiny. Počet náhradných
hodín je obmedzený. Podmienkou možnosti čerpať náhradnú hodinu je, že záujemca
sa odhlási (online, elektronicky prostredníctvom rezervačného systému) najneskôr do
18:00 hod. dňa predchádzajúceho termínu plánovaného kurzu, ktorého sa záujemca
nemôže zúčastniť; tým mu vznikne právo na náhradné plnenie v čase a dátume
vyhradenom na náhradu ospravedlnených hodín (ďalej len “náhradka”), v ktorom
budú voľné kapacity. Náhradku je nutné vyčerpať v aktuálnom čase prebiehaného



kurzu v dátumoch určených na náhradky, prípadne na ktoromkoľvek inom kurze
s voľným miestom v čase trvania aktuálnych kurzov.

3.2. Za neúčasť dieťaťa na kurze z dôvodu na strane dieťaťa alebo zástupcu dieťaťa
nevzniká nárok na vrátenie kurzovného, resp. jeho pomernej časti, Organizátor si však
vyhradzuje právo na vrátenie jeho pomernej časti podľa vlastného uváženia.

3.3. 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 vo forme permanentky na akýkoľvek iný kurz. Povinnosťou
účastníka kurzu (alebo jeho zástupcu) je danú skutočnosť bezodkladne oznámiť
organizácii formou e-mailovej správy (emailová adresa: info@happybee.sk alebo
info@happybee.sk), v ktorej musia byť uvedené údaje odhlasovanej osoby (ktoré
musia korešpondovať s údajmi vyplnenými v prihláške).

4. Zodpovednosť trénera za neplnoletého účastníka

Zodpovednosť lektora za maloletého účastníka kurzu vzniká od času určeného ako
začiatok kurzovej jednotky, a to výhradne počas jeho prítomnosti v telocviční (podľa
ktorým sa rozumie priestor určený na vlastný výkon kurzovej činnosti, bez vstupnej
haly, detského kútika, 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.

5. Výhrada zmeny termínu kurzu

V prípade prekážok brániacich konaniu kurzu si HAPPYBEE vyhradzuje právo na
zmenu termínu konania kurzu.

6. Prítomnosť rodičov a iných osôb v telocvični

Pre sledovanie účastníka počas kurzu jeho zástupcom alebo sprievodom sú, v
závislosti od dispozičného riešenia priestorov dovolené zúčasťňovať sa na kurzoch
zástupcovia účastníkov. Vzhľadom k tomu, že veľmi dôležitou súčasťou kurzu je
rozvoj vzťahu dieťa/lektor, žiadame o spoluprácu a rešpektovanie toho, aby zástupca
alebo sprievod účastníka kurzu nevstupovali do výučby kurzu bez vyzvania lektora
alebo bez jeho súhlasu.

V Bratislalve 10.08.2020 HAPPYBEE
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