INFORMACE K ODPOLEDNÍM KURZŮM PLAVECKÉ ŠKOLY RÁČEK
Kurzy plavání v naší plavecké škole vyučují instuktoři s kurzem INSTRUKTOR PLAVÁNÍ
a INSTRUKTOR DĚTSKÉHO PLAVÁNÍ (akreditace MŠMT) nebo učitelé TV. V době
veškerých školních prázdnin kurzy neprobíhají. Lekce trvá 60 minut. První podzimní kurz
2021 bude pouze na 6 lekcí. U dospělých nahrazujeme 1 lekci.
V případě zájmu zašlete, prosím, písemnou přihlášku s podpisem (oskenovanou) e-mailem
na adresu plaveckaskola@mslit.cz nebo ji odevzdejte na pokladně plovárny. Aktualizovanou
přihlášku musí odevzdat včas všichni – i původní přihlášení – nejpozději do 27. 8.!
Prosíme o včasnou informaci i ty, kteří pokračovat nechtějí! Kdo nepotvrdí zájem o
náhradu 6 lekcí do uvedeného data, bude ze skupin vyřazen. Nové přihlášky náhradníky přijímáme pouze po dohodě s vedoucí PŠ a to dle kapacity družstev. Ti,
kteří chodili, v září neplatí. Platby náhradníků proběhnou od 1. 9. do 3. 9. na pokladně
krytého bazénu. Předem upozorňujeme, že neuhrazené přihlášky do tohoto termínu
ztrácí platnost a místo bude nabídnuto dalším zájemcům. Zahájení podzimních
odpoledních kurzů je 7. září 2021 včetně jedné lekce pro dospělé. Nový kurz pro
dospělé zahájíme 14. září a bude na 5 lekcí (900,- Kč).
Upozornění: žádáme rodiče dětí i dospělé, aby před přihlášením si ve vlastním zájmu
důsledně zkontrolovali případný výskyt bradavic a vší. Při výskytu se nelze kurzů zúčastnit!
Ve školním roce 2021/ 2022 podzimní kurzy probíhají takto:
ÚTERÝ: 16:00 – 17:00 Rodiče s dětmi; Plavání hrou (náhradníci 6 lekcí/ 720,- Kč
17:15 – 18:15 Zdokonalovací kurzy pro děti, mládež
6 lekcí/ 720,- Kč
17:15 – 18:15 Rodiče s dětmi
6 lekcí/ 720,- Kč)
Zde oddělte ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA NA KURZY PLAVÁNÍ PLAVECKÉ ŠKOLY RÁČEK
Jméno a příjmení plavce:.......................................................... Dat. narození:......................................
Adresa:..................................................................Tel............................E:mail:…….............................
Typ kurzu:........................................................................................................... Čas:.........................
Cena kurzu:.................................…....................Způsob platby:…* převodem/ v hotovosti…………

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 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...................................................
*Nehodící se škrtněte.
(plavec, u dětí zákonný zástupce)

