
Podmienky členstva  Argi Academy 

Čl. I. 

 

 
1. Organizátorom sa rozumie športový klub Argi Academy, IČO: 52862623, Jedlíkova 3428/8, Žilina 
2. Kurzom sa rozumie výkon športovej činnosti zameranej na gymnastické športy (najmä športová 

gymnastika, gymnastika pre všetkých, parkour a pod.), organizovaný športovým klubom Argi Academy 
pod vedením spôsobilej osoby alebo osôb, ktorého personálnu, časovú a programovú organizáciu určuje 
výhradne organizátor. 

3. Súkromným (osobným) tréningom sa rozumie individuálny tréning, alebo tréning v skupine zameraný na 
gymnastické športy (najmä športová gymnastika, gymnastika pre všetkých, parkour a pod.), organizovaný 
športovým klubom Argi Academy pod vedením spôsobilej osoby, alebo osôb, ktorý sa nenachádza 
v rozvrhu Argi Academy, ale ktorého časovú organizáciu určuje člen, ktorý sa zúčastňuje tohto 
súkromného tréningu a tréner a/alebo na to poverená osoba. Za poverenú osobu sa považuje osoba 
poverená športovým klubom Argi Academy. 

4. Jednorazovým tréningom sa rozumie výkon športovej činnosti zameranej na gymnastické športy (najmä 
športová gymnastika, gymnastika pre všetkých, parkour a pod.), organizovaný športovým klubom Argi  
Academy pod vedením spôsobilej osoby, alebo osôb, ktorého personálnu, časovú a programovú 
organizáciu určuje výhradne organizátor. 

5. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny personálnej a programovej organizácie kurzu. Ak je ďalej v texte 
uvedené záujemca alebo člen a jedná sa o neplnoletého, má sa tým na mysli dieťa (neplnoletý), alebo jeho 
zákonný zástupca.  

 

Čl. II 

 

 
1) Spôsob prihlasovania a úhrada za účasť na kurze 

Argi Academy zapisuje záujemcov do kurzov na 5 mesiacov – semester. Do kurzov sa záujemca môže zapojiť 
kedykoľvek počas semestra, pokiaľ je na danom kurze voľné miesto. Prihlásenie do kurzu sa realizuje 
elektronicky prostredníctvom online prihlášky dostupnej na webovej stránke www.argiacademy.sk 
Elektronická prihláška sa stáva platnou jej odoslaním a nadobúda účinnosť až po uhradení členského príspevku 
(ďalej len „členské“). Zaplatenie členského je možné realizovať prevodom na účet Argi Academy alebo v 
hotovosti v prevádzke Argi Academy, M. R. Štefánika 107, Žilina. V prípade, že členské nebude včas uhradené, 
prihláška nebude akceptovaná a miesto sa automaticky uvoľní pre ďalšieho záujemcu. To platí aj v prípade, že 
člen prechádza z jedného semestra do ďalšieho semestra a neuhradil za nadchádzajúci semester členské včas. 
Pred skončením semestra je potrebné vyjadriť sa, či má člen záujem pokračovať v kurze minimálne 4 týždne 
pred začatím ďalšieho semestra kurzov. 
Po tomto termíne sa členovi automaticky zruší registrácia na kurz a uvoľní sa tak miesto niekomu na čakacej 
listine. 

 
2) Spôsob prihlasovania a úhrada za účasť na súkromných tréningoch 

Prihlásenie sa realizuje elektronicky prostredníctvom online prihlášky dostupnej na webovej stránke 

www.argiacademy.sk. Elektronická prihláška sa stáva platnou jej odoslaním a nadobúda účinnosť až po 

uhradení jednorazového členského príspevku (ďalej len „jednorazové členské“). Zaplatenie jednorazového 

členského je možné realizovať prevodom na účet Argi Academy alebo v hotovosti v prevádzke Argi 

Academy, M. R. Štefánika 107, Žilina. V prípade, že jednorazové členské nebude včas uhradené, prihláška 

nebude akceptovaná a záujemca sa tréningu nemôže zúčastniť. Okrem jednorazového členského člen 

hradí osobitné členské za súkromné tréningy, ktoré uhradí vždy na obdobie aspoň 1 mesiac vopred po 

konzultácii s trénerom alebo osobou na to poverenou podľa dohodnutého počtu súkromných tréningov za 
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dané obdobie. Po každom tréningu sa členovi odráta z členského poplatku za tréning podľa aktuálne 

platného cenníka zverejneného na webovej stránke www.argiacademy.sk.  

3) Spôsob prihlasovania a úhrada za účasť na jednorazových tréningoch 
Prihlásenie na jednorazové tréningy sa realizuje elektronicky prostredníctvom online prihlášky dostupnej 
na webovej stránke www.argiacademy.sk 
Zaplatenie členského je možné realizovať len v hotovosti v prevádzke Argi Academy, M. R. Štefánika 107, 
Žilina. V prípade, že členské nebude uhradené, záujemca sa tréningu nemôže zúčastniť. Členské sa platí na 
1 tréning.  
 

 

4) Zdravotný stav záujemcu a vyhlásenie zákonného zástupcu 
Odoslaním prihlášky a akceptovaním podmienok členstva Argi Academy záujemca prehlasuje, že mu nie je 

známy žiadny dôvod (napr. zlý zdravotný stav), pre ktorý by záujemca nemohol športovať, navštevovať 

ktorýkoľvek kurz alebo tréning Argi Academy a tréningový proces začína až po predchádzajúcej konzultácii so 

svojím lekárom. Člen, alebo jeho zákonný zástupca má povinnosť oboznámiť trénera so všetkými zdravotnými 

ťažkosťami, ktoré by mohli člena počas tréningu obmedzovať alebo mu spôsobiť ďalšie zdravotné ťažkosti 

či zranenia. 

Prihlasujúci zákonný zástupca dieťaťa odoslaním prihlášky vyhlasuje, že je bez obmedzenia oprávnený konať v  
mene prihlasovaného dieťaťa. 

 
 

5) Neúčasť na kurzoch 
Záujemca o kurz si zaplatením členského objednáva právo zúčastniť sa na kurze. Za neúčasť na kurze z dôvodu 
na strane člena nevzniká nárok na vrátenie členského. 
 

Ak sa člen 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 alebo 
nezúčastnil z dôvodov na strane člena, vrátená alikvotná čiastka členského  (znížená o manipulačný poplatok 
podľa bodu 8.). Povinnosťou člena je danú skutočnosť bezodkladne oznámiť organizátorovi formou  
e-mailovej správy (emailová adresa: info@argiacademy.sk), v ktorej musia byť uvedené údaje odhlasovanej 
osoby (ktoré musia korešpondovať s údajmi vyplnenými v prihláške) spolu s číslom účtu, kam má byť zvyšná 
čiastka poukázaná (číslo účtu musí korešpondovať s číslom účtu odkiaľ bolo členské poukázané). Vzor odhlášky 
je zverejnený na webovej stránke www.argiacademy.sk. 
 
Člen si môže nárokovať vrátenie alikvotnej čiastky členského len odo dňa nasledujúceho po doručení emailovej 
správy s vyššie uvedenými náležitosťami. Člen berie na vedomie, že členské sa vracia len ak presahuje čiastku 
5,- €. 
 
Nahrádzanie tréningov z dôvodu neúčasti na strane člena nie je možné a taktiež sa tréningy nedajú presunúť do 
ďalšieho semestra. Členský príspevok za kurzy sa platí za dané obdobie, nie za počet odchodených hodín. 
V členskom príspevku sú okrem tréningov zahrnuté aj administratívne služby, členské poplatky v SGF a pod. 
Nahrádzanie tréningov z dôvodu neúčasti na strane člena je možné len v prípade, ak člen nahlási svoju 

neprítomnosť na tréningu minimálne 24h vopred a len v prípade, ak si dokáže nájsť miesto na náhradnom 

termíne v rámci daného semestra. Náhrady sa nedajú prenášať do iných semestrov. 

Člen nahlasuje svoju neprítomnosť na tréningu cez stránku prihlasovanie.argiacademy.sk vo svojom účte, kde 

klikne na detail svojho prihlásenia na kurz a tam nájde zoznam všetkých tréningov a vedľa každého tréningu 

tlačidlo "Odhlásiť". 
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Členovia, ktorí navštevujú kurz kde majú 1 tréning do týždňa, majú možnosť nahradiť si tréning 3x za semester, 

členovia, ktorí navštevujú 2 tréningy do týždňa (sem spadá aj intenzívny tréning) majú možnosť nahradiť si 

tréning 6x za semester, členovia, ktorí navštevujú 4 tréningy do týždňa si môžu uplatniť 12 náhrad za semester. 

Člen si dokáže nahradiť tréning len v prípade, ak sa druhý člen odhlási z tréningu vekovej a druhovej kategórie 

člena a tento člen bez zbytočných odkladov potvrdí náhradné miesto na tomto tréningu. 

 
 

 

6) Neúčasť na súkromných tréningoch 

V prípade súkromných tréningov člen alebo jeho zákonný zástupca komunikuje s trénerom alebo osobou na to 

poverenou výhradne cez telefonický hovor alebo osobne. Zrušenie dohodnutého termínu súkromného tréningu 

cez sms alebo sociálne siete, či whatsapp, viber a i. sa považuje za nepostačujúce. Pri členovi mladšom ako 18 

rokov dohaduje všetky organizačné aj iné záležitosti týkajúce sa tréningového procesu (termíny tréningov, atď.) 

jeho zákonný zástupca.  

Člen alebo jeho zákonný zástupca má povinnosť oznámiť zrušenie termínu tréningu trénerovi alebo osobe na to 

poverenej minimálne 24 hodín pred začatím dohodnutého tréningu.  V tomto prípade nie je nutné oznamovať 

dôvod zrušenia. Zrušením dohodnutého termínu tréningu menej ako 24 hodín vopred sa započítava storno 

poplatok 100 % z ceny tréningu. Výnimkou je vážne zranenie potvrdené lekárom.  

Ak sa člen nemôže zo zdravotných, resp. iných dôvodov ďalej zúčastňovať súkromných tréningov, je povinný 

túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Argi Academy formou e-mailovej správy (emailová 

adresa: info@argiacademy.sk), v ktorej musia byť uvedené údaje odhlasovanej osoby (ktoré musia 

korešpondovať s údajmi vyplnenými v prihláške). Vzor odhlášky je zverejnený na webovej stránke 

www.argiacademy.sk. Člen si môže nárokovať vrátenie alikvotnej čiastky členského len odo dňa nasledujúceho 

po doručení emailovej správy s vyššie uvedenými náležitosťami. Jednorazové členské sa nevracia. 

7) Neúčasť na jednorazových tréningoch 

Odhlásenie z jednorazových tréningov ani zrušenie uhradených tréningov nie je možné. 

 
8) Manipulačný poplatok 

V prípade zrušenia účasti na kurze pred jeho začiatkom, resp. počas konania kurzu, organizátor vráti alikvotnú 
čiastku skrátenú o manipulačný poplatok zo sumy členského podľa nasledovnej tabuľky: 

 

  Počet dní do úhrady Manipulačný poplatok 

  15 dní pred začiatkom kurzu  0% 
  14 dní-1 deň pred začiatkom kurzu  10% 
  začiatok kurzu- 14 dní od začatia  15% 
  15 dní- 1 mesiac od začatia kurzu  20% 
  1- 2 mesiace od začatia kurzu  30% 
  2- 3 mesiace od začatia kurzu  50% 
  3- 4 mesiace do začatia kurzu  60% 
  4 mesiace a viac  100% 

 
9) Súhlas dotknutej osoby 

V zmysle § 7 zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí dotknutá 
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osoba (účastník kurzu, resp. jeho zákonný zástupca) so spracovaním osobných údajov dieťaťa, výhradne však 
len pre interné účely organizátora. Dotknutá osoba taktiež súhlasí s prípadným použitím fotografií, resp. 
videozáznamov, kde je vyobrazená, bez nároku na honorár. Organizátor sa zaväzuje používať záznamy 
účastníka výhradne len spôsobom neznižujúcim dôstojnosť a dobré meno účastníka, a to výhradne len v 
súvislosti s prezentáciou svojej činnosti. 
 

10) Zodpovednosť trénera za neplnoletého účastníka 
Zodpovednosť trénera za neplnoletého člena vzniká od času určeného ako začiatok tréningovej jednotky, ak je 
účastník prítomný v priestore telocvične. Ak účastník opustí priestor telocvične, zodpovednosť prechádza opäť 
na zákonného zástupcu. Dieťa si treba v prípade záujmu poistiť samostatne. 

 
11) Výhrada zmeny termínu kurzu, jednorazového tréningu alebo súkromného tréningu 

V prípade nemožnosti konania tréningu z vážnejšieho dôvodu si Argi Academy vyhradzuje právo na zmenu 
termínu alebo dĺžky trvania tréningu. 

 
12) Kompenzácia tréningov v prípade výnimočného stavu 

V prípade núdzového stavu alebo iného výnimočného stavu, lockdownu, zákazu vychádzania a pod., kedy je 
znemožnené uskutočňovať tréningový proces, napríklad kvôli nutnosti zatvorenia prevádzok, má organizátor 
právo uskutočňovať tréningy online (neplatí pre kurz Gymnastika pre najmenších) 
 

13) Prítomnosť rodičov a iných osôb v telocvični 
Účasť zákonných zástupcov alebo iných osôb na kurze ako divákov je možná počas dní otvorených dverí, o 
ktorých bude organizátor vopred informovať, alebo počas pretekov, čo zákonný zástupca berie na vedomie, 
keďže účasť tretích osôb na tréningu môže pôsobiť na dotknutého účastníka alebo ostatných účastníkov rušivo, 
čo im neumožňuje podávať plne sústredený výkon a taktiež z kapacitných dôvodov telocvične. 
 

14) Prázdniny a štátny sviatok- deň pracovného pokoja 
Počas všetkých sviatkov a prázdnin sa kurzy nekonajú. Súkromné tréningy a jednorazové tréningy sa konajú 
podľa individuálnej dohody s trénerom alebo osobou na to poverenou. 


