
Bližší informace o plaveckých kurzech Plavecké školy Ráček

Kurzy plavání v naší plavecké škole vyučují instuktoři s kurzem INSTRUKTOR PLAVÁNÍ 
a INSTRUKTOR DĚTSKÉHO PLAVÁNÍ (akreditace MŠMT). Kurzy pro děti zahrnují 15 
lekcí, pro dospělé 10 lekcí. V době veškerých školních prázdnin kurzy neprobíhají. Lekce 
trvá 60 minut.
V případě zájmu odevzdejte, prosím písemnou přihlášku na recepci krytého bazénu nebo ji 
zašlete oskenovanou s podpisem e-mailem na adresu plaveckaskola@mslit.cz. Pokud 
potřebujete doklad pro pojišťovnu, doporučujeme zaplatit v hotovosti na recepci 
krytého bazénu  v době odstávky - pokladna bude otevřena: v úterý 6. 9. od 13 do 15 h, 
ve středu 7. 9. od 13 do 17 h, ve čtvrtek 8. 9. od 13 do 15 h. 
Platbu lze provést též bezhotovostně na účet Městských služeb, č. ú. 2416202369/0800, 
VS=typ kurzu (Batolata 1111, Rodiče s dětmi 2222, Plavání hrou 3333, Zdokonalovací kurz 
dětí a mládeže 4444, Dospělí 5555), do poznámky, prosím nezapomeňte uvést celé jméno 
plavce a rok narození. Přihlášky přijímáme do 6. 9. 2016, platby nejpozději do 9. 9. 
2016. Začátek kurzů je v úterý 13. 9. 2016 !

Ve školním roce 2016/ 2017 kurzy probíhají takto:

ÚTERÝ:      16:00 – 17:00  RODIČE S DĚTMI; PLAVÁNÍ HROU      1500,-
           17:15 – 18:15  ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO DĚTI A MLÁDEŽ   1500,-
           17:15 – 18:15  ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ                1500,

Zde oddělte ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PŘIHLÁŠKA NA KURZY PLAVÁNÍ PLAVECKÉ ŠKOLY RÁČEK

JMÉNO PLAVCE:...................................................... DATUM NAROZENÍ:......................................

ADRESA:....................................................................TEL.:.........................E-MAIL:.........................

TYP KURZU:..............................................................ČAS:..................................................................

CENA KURZU............................................................ZPŮSOB PLATBY:..........................................

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 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 má plavec nějaká 
zdravotní omezení, doložte prosím souhlas lékaře. Za bezpečnost dětí a dohled nad nimi 
v šatnách, ve sprchách a při návratu domů 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 Městského bazénu a Plavecké školy Ráček Litomyšl. 
Beru na vědomí, že kurzovné se nevrací !

V.............................................DATUM................................PODPIS...................................................
(plavec, u dětí zákonný zástupce)

*Nehodící se škrtněte.

mailto:plaveckaskola@mslit.cz

