
D O H O D A 

medzi 

Klubom plávania AQUACITY Poprad 

a 

dospelým členom – nepretekárom, trénerom, rozhodcom, funkcionárom alebo priaznivcom klubu 

 

Klub plávania AQUACITY Poprad sa zaväzuje:  

1. Umožniť členovi, aby sa plnohodnotne zúčastňoval na živote a dianí v Klube plávania 

AQUACITY Poprad (ďalej len Klub) v súlade so stanovami klubu. To znamená o.i. pozývať ho na 

členské schôdze, kde má právo voliť a byť volený do všetkých orgánov klubu vrátane dozornej 

rady. 

2. Poskytovať členom klubu – nepretekárom starostlivosť o členov formou zliav na služby Aquacity, 

príp. vstupeniek, rehabilitácie a pod. O rozsahu starostlivosti o členov každoročne rozhodne 

vedenie Aquapark Poprad s.r.o. po predchádzajúcom rokovaní so správnou radou klubu. 

3. V prípade záujmu umožniť členovi, po úhrade registračného poplatku, zaregistrovať sa v SPF a 

následne sa uchádzať na členskej schôdzi klubu o delegovanie na konferenciu SPF a tam sa 

uchádzať o členstvo v orgánoch SPF. 

 

Člen sa zaväzuje:  

1. Pravidelne uhrádzať členské príspevky do klubu, ktorých výšku a spôsob uhrádzania stanovuje 

správna rada klubu. 

2. Riadiť sa stanovami klubu, ktoré sú zaregistrované na MV SR. Prípadné pripomienky a návrhy 

smerom k práci klubu predkladať v súlade so stanovami klubu. 

3. Vzorne reprezentovať klub po stránke športovej aj spoločenskej doma aj v zahraničí. Získavať pre 

klub prostriedky v rámci svojich možností a pomáhať klubu v rámci svojich schopností. 

4. Nezasahovať nevhodným spôsobom do tréningového procesu, nominácií na jednotlivé podujatia a 

dianie v klube. 

5. Vyrovnať všetky hospodárske náležitosti vo vzťahu voči klubu po ukončení členstva.  

6. Dodržiavať pravidlá športov v pôsobnosti Klubu, pravidlá Svetového antidopingového programu, 

opatrenia proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym 

javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí. 

 

Súhlas s použitím osobných údajov 

Dole podpísaná/podpísaný udeľuje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov 

uvedených v žiadosti o prijatie za člena klubu plávania, v žiadosti o vydaní klubovej karty a osobných 

údajov získaných pri osobnom pohovore v Klube plávania AQUACITY Poprad podľa zákona 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) občianskemu 

združeniu Klub plávania Aquacity Poprad na účely evidencie a spracovávania dokumentov týkajúcich 

sa chodu klubu, na účel prihlasovania osoby na súťaže doma i v zahraničí, ako aj na účel stanovený v  

§ 79, a to všetko v rozsahu podľa § 80 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov. 

Tento súhlas so spracovaním a zverejnením svojich osobných údajov udeľuje na dobu neurčitú a platí 

do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň berie na vedomie, že 

práva dotknutej osoby sú upravené v § 28 a násl. zákona č. 122/2013 Z. z. 

 

 

V Poprade dňa .............................. 

      Meno člena: _____________________________ 

 

 

 

.........................................................     ........................................................ 

Za Klub plávania AQUACITY Poprad           podpis člena 

 

 


