
 
 

 

COERVER® COACHING ACADEMY 

 

Poriadok a podmienky účasti 

 

 

Moderní fotbal s.r.o. - organizačná zložka, Galvaniho 7/A, Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 04, IČO: 47123842, 

v súvislosti s organizovaním Coerver
®

 Coaching Academy (ďalej len akadémia) vydáva tento Poriadok a 

podmienky účasti, ktorý upravuje pravidlá účasti chlapcov a dievčat v tejto akadémii, ako aj práva a povinnosti 

účastníkov a organizátora v rámci akadémie (ďalej len „Poriadok“).  

 

1. VÝKLAD POJMOV 

Pojmy použité v tomto Poriadku majú nižšie uvedený význam: 

 

Organizátor Moderní fotbal s.r.o. - organizačná zložka, Galvaniho 7/A, Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 

04, IČO: 47123842,     

Poverená osoba Fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvného vzťahu s Organizátorom 

zaisťuje pre Organizátora určité činnosti pri organizácii a realizácii akadémie, vrátane 

trénerov. 

Účastník  Chlapec alebo dievča, ktoré so súhlasom rodiča/zákonného zástupcu riadne vyplnili 

prihlášku, uhradili poplatok za účasť v akadémii a dostavili sa v stanovenom termíne 

na účasť v akadémii. 

Coerver
®

 Coaching 

Academy 

Coerver
®

 Coaching Academy je tréningový program, pri ktorom sa pod dohľadom 

odborníkov a profesionálnych trénerov usporadúvajú stretnutia chlapcov a dievčat za 

účelom spoločných tréningov a ďalších akcií podľa stanoveného Programu a 

odovzdávania informácií o tréningovej metóde Coerver
®

 Coaching. 

Program akadémie Harmonogram obsahujúci kompletný prehľad časov a činností počas akadémie po celú 

Dobu trvania. Termíny a začiatky tréningov dostanú účastníci e-mailom a sú uvedené 

na webových stránkach www.coerver.sk. 

Doba trvania 

akadémie  

 

Akadémia sa začína okamihom príjazdu a ohlásením účastníka Poverenej osobe podľa 

času uvedeného v Programe akadémie. Účastníci a rodičia sú povinní dostaviť sa na 

tréningovú jednotku aspoň 15 min. pred jej zahájením. Ukončenie tréningu nastáva 

okamihom odovzdania účastníka rodičom/zákonnému zástupcovi v čase uvedenom v 

Programe akadémie. Rodičia sú povinní prevziať účastníka do 30 min. po skončení 

tréningu. 

 

2. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA  

Účastník sa v rámci akadémie v súlade s Programom akadémie a pokynmi Organizátora a Poverených osôb 

spoločne s ďalšími Účastníkmi aktívne zúčastňuje futbalových tréningov pod vedením profesionálnych 

trénerov a špecialistov, prednášok a ďalších Akcií, konaných v Dobe trvania akadémie. Program akadémie je 

stanovený podľa uváženia a potrieb Organizátora a vyhradzuje si právo meniť Program akadémie. 

 



 
 

 

3. PRAVIDLÁ ÚČASTI V AKADÉMII 

Účastník je povinný zúčastniť sa na všetkých Akciách v rámci akadémie tak, ako sú uvedené v Programe 

akadémie, pokiaľ Organizátor alebo Poverené osoby nestanovia inak. Účastník sa nesmie vzdialiť bez súhlasu 

Organizátora alebo Poverenej osoby z Akcie v rámci akadémie. 

Účastník je povinný nepožívať na Akciách v rámci akadémie či v bezprostrednej súvislosti s nimi (pred akciou 

alebo po akcii) alkohol, cigarety, alebo omamné látky. 

Účastník je povinný dodržiavať pokyny a nariadenia Poverených osôb, ktoré nad ním počas konania Akcie 

v rámci akadémie vykonávajú dohľad, ako aj všetky ďalšie pokyny Organizátora a Poverených osôb v súvislosti 

s akadémiou. 

Účastník je povinný dodržiavať právne predpisy, normy slušného správania a zásady fair-play a udržiavať 

poriadok a čistotu v izbách, spoločenských miestnostiach, hygienických zariadeniach a na športoviskách. 

Účastník je povinný bezodkladne informovať Poverenú osobu o úrazoch, zhoršení zdravotného stavu, či o 

svojich zdravotných obmedzeniach. 

 

4. ÚČAST V AKADÉMII A UKONČENIE ÚČASTI 

Podmienkou účasti v akadémii je riadne vyplnenie a podpísanie prihlášky, uhradenie účastníckeho poplatku a 

odovzdanie Vyhlásenia o zdravotnom stave účastníka. Účastník akadémie je povinný dodržiavať počas celej 

doby účasti v akadémii jeho Poriadok.  

Účasť Účastníka v akadémii môže byť ukončená aj pred uplynutím Doby trvania akadémie v prípade hrubého 

porušenia Poriadku Účastníkom, alebo porušením povinností stanovených Organizátorom a Poverenou 

osobou, a to bez nároku na vrátenie poplatku za akadémiu. 

 

5. ZODPOVEDNOSŤ 

Účastníci sa zúčastňujú akadémie na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ a Poverené osoby nezodpovedajú za 

akékoľvek zdravotné komplikácie, úrazy a škody na majetku, ako aj akékoľvek iné škody, ktoré vzniknú na Akcii 

v rámci akadémie, alebo v súvislosti s ňou, či v inej súvislosti s akadémiou.  

 

6.SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spoločnosť Moderní fotbal s.r.o., so sídlom Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČO: 24851701, zapísaná v 

obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou 201581 C, (ďalej 

len „spoločnosť Moderní fotbal") - ako správca osobných údajov poskytuje informácie o spracovávaní 

osobných údajov a Vašich právach súvisiacich s daným spracovávaním na webových 

stránkachhttps://www.coerver.sk/osobne-udaje.html.  

 

7. CENA – ÚČASTNICKÝ POPLATOK 

Cena za účasť v akadémii je uvedená na webových stránkach www.coerver.ska poplatok za účasť na akadémii 

zahŕňa náklady na usporiadanie akadémie, t.j. najmä náklady na odmenu trénerov a ďalších odborníkov a osôb 

zúčastnených na akadémii, prenájom areálu, kde budú usporadúvané akcie v rámci akadémie. Dopravu na 

tréningy počas akadémie si účastník zabezpečuje sám a nesie všetky náklady na vlastnú dopravu. 

 

https://www.coerver.sk/osobne-udaje.html


 
 

 

8. NEÚČASŤ A ODCHODNÉ 

V prípade dlhodobej choroby alebo zranenia presahujúce dobu minimálne 21 dní má účastník právo na 

vrátenie pomernej časti účastníckeho poplatku podľa skutočného počtu zmeškaných tréningových jednotiek. 

 

9. KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Moderní fotbal s.r.o. - organizačná zložka, Galvaniho 7/A, Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 04, IČO: 47123842,    e-

mail: info@coerver.sk. Kontaktná osoba: Tomáš Klečka, tel.: +420 602 311 164. 

 

10.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Poriadok predstavuje kompletnú úpravu práv a povinností Organizátora a Účastníka v súvislosti s účasťou 

Účastníka v akadémii. Záležitosti neupravené Poriadkom sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., občianskeho 

zákonníka, v platnom znení. Poriadok môže byť menený jednostranne Organizátorom. Zmena nadobúda 

účinnosť okamihom publikovania Poriadku na webových stránkach www.coerver.sk.  

 

V Bratislave dňa 18. 1. 2020 

 

mailto:info@coerver.cz
http://www.coerver.cz/

