
INFORMACE KE KURZŮM PLAVECKÉ ŠKOLY RÁČEK - BATOLATA 
Kurzy plavání pro batolata v naší plavecké škole vyučují instuktorky s rekvalifikačním kurzem 

INSTRUKTOR DĚTSKÉHO PLAVÁNÍ (akreditace MŠMT). Kurzy jsou zpravidla na 10 lekcí, 1 

lekce trvá 30 min. Během školního roku lze absolvovat 2 – 3 kurzy. V době veškerých školních 

prázdnin, státních svátků a sanitárních dnů kurzy neprobíhají. 

Příjem písemných přihlášek s podpisem a potvrzením lékaře probíhá nejlépe e-mailem (lze 

oskenovat) na adrese batolata@mslit.cz nebo lze odevzdat na recepci krytého bazénu (lze vhodit i 

do poštovní schránky) – od 7. 8. 2022 do naplnění kapacity družstev.  

Bližší informace najdete v aktualitách na www.bazen-litomysl.cz, sledujte prosím průběžně! 

Kurzovné prosím uhraďte v týdnu od 5. 9. do 9. 9. 2022 

Bezhotovostní platby - účet Městských služeb u ČSOB, č.ú. 0287027250/0300, VS = typ kurzu 

(Batolata 1111), do poznámky, prosím uveďte celé jméno dítěte a rok narození. 

Pokud potřebujete nutně příjmový doklad pro ZP, lze uhradit v hotovosti či kartou na 

pokladně krytého bazénu – jen ve středu 7. 9. nebo ve čtvrtek 8. 9. v čase 13 – 16 h. 

Bez včasné úhrady (do 9. 9.) přihláška ztrácí platnost a místo bude nabídnuto dalším 

zájemcům. Kurz plavání pro batolata zahájíme 19. 9. 2022. 

 

Ve školním roce 2022/ 2023 kurzy pro BATOLATA probíhají takto: 

PONDĚLÍ: 8:15 – 11:15 h (rozdělení do družstev dle věku dětí)  

AKTUÁLNÍ CENA: 2 100,- Kč/ 10 lekcí  

 
Zde oddělte ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

PŘIHLÁŠKA NA KURZY PLAVÁNÍ BATOLAT - PŠ RÁČEK 
 

Jméno a příjmení dítěte:.......................................................... Dat. narození:...................................... 

 

Bydliště:................................................................................................................................................ 

 

Jméno a příjmení matky:…………………………………………………………………………….... 

TELEFON:                                                                          E-MAIL: 

 

Jméno a příjmení otce:……………………………………………………………………………....... 

TELEFON:                                                                          E-MAIL: 

 
Potvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil/a s Provozním řádem a Návštěvním řádem  Městského 

bazénu v Litomyšli a platebními podmínkami. Zároveň potvrzuji, že *jsem zdráv/a  /že můj syn/dcera je 

zdráv/a; nemá/m žádné infekční onemocnění, epilepsii, diabetes, vysoký krevní tlak ani jinou závažnou 

chorobu či zdravotní poruchu ohrožující můj/jeho/její zdraví a můžu/e se zúčastnit bez zvýšeného dozoru a 

bez omezení kurzu plavání. Pokud máte nějaká zdravotní omezení (dítě či rodič), informujte, prosím 

předem instruktorku. Za bezpečnost dětí a dohled nad nimi v šatnách, ve sprchách, na bazénové hale 

zodpovídají výhradně rodiče/zákonný zástupce. Plavecká škola neručí za cenné předměty nebo peníze 

uložené v šatně ani na bazénu. 

Souhlasím s tím, že za předpokladu dodržení zásad etiky a dobrých mravů, může být moje dítě fotografováno 

a fotografie mohou být použity k prezentaci kurzů na webových stránkách a vestibulu Městského bazénu 

Litomyšl a Plavecké školy Ráček Litomyšl.  

Beru na vědomí, že kurzovné se nevrací ! 

 
V.............................................DATUM................................PODPIS................................................... 

*Nehodící se škrtněte.            (zákonný zástupce) 

 

POTVRZENÍ DĚTSKÉHO LÉKAŘE: Souhlas s účastí, případné omezení 

 

Datum, razítko, podpis:…………………………………………………………………………………………. 

mailto:batolata@mslit.cz
http://www.bazen-litomysl.cz/

