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Kurzy zdokonalovacího plavání pro děti 
 
Úterý, středa, čtvrtek: 14:45 – 15:55 hodin 
 
Cena:  800 Kč/10 lekcí, platba při 1. – 2. lekci 
 
Náplň: výuka a zdokonalování plaveckých stylů, plavání s ploutvemi, lovení kroužků, skoky, věž, plavání 
pod vodou, hry, prvky branného plavání, saunování, otužování aj. 
 
Vybavení: zámeček, plavky, ručník, sprchový gel, igelitová taška (na boty) 
 
V sezóně 2017/2018 začínají kurzy 1. týden v září. 
 
 
ÚTERÝ:  1 kurz: 12.9. - 14.11.2017 
              2 kurz: 21.11. -  6.2 .2018  (26.12. a 2.1. 2018 vánoční prázdniny) 
               3 kurz: 13.2. -  24.4. 2018  (6.3. jarní prázdniny) 
               4 kurz: 15.5. -   5.6.  2018  ( 4 hodiny) 
 
 
STŘEDA:  1 kurz: 6.9. -  8.11.2017 
                  2 kurz: 15.11. - 24.1.2018  (27.12. vánoční prázdniny) 
                  3 kurz: 31.1. - 11.4. 2018  (7.3. jarní prázdniny) 
                  4 kurz: 18.4. -   9.5. 2018  ( 4 hodiny) 
 
 
ČTVRTEK:  1 kurz: 7.9. - 23.11. 2017  ( 28.9. státní svátek a 26.10. podz. prázdniny) 
                    2 kurz: 30.11. - 8.2.2018   (28.12. vánoční prázdniny) 
                    3 kurz: 15.2. -   3.5.2018   ( 8.3. jarní prázdniny a 29.3. velikonoční pr.) 
                    4 kurz: 10.5. - 31.5.2018   ( 4 hodiny) 
 
  
Pro přihlášení do kurzu je nutné vyplnit přihlášku (ke stažení na webu www.sportas.cz, či po zahájení 
provozu plaveckého bazénu k vyzvednutí na pokladně) a odevzdat ji na pokladně plaveckého bazénu 
nebo při 1.  lekci instruktorům. 
 
Od sezóny 2016/2017 došlo ke změně pravidel v nahrazování zmeškaných hodin. 
Provozovatel nahrazuje pouze řádně omluvené dlouhodobé absence dítěte (minimálně 3 po sobě jdoucí 
hodiny). V takovém případě bude poskytnuta náhrada za zameškané hodiny, a to v podobě slevy při 
platbě následujícího kurzu. Výše slevy bude určena podle počtu zameškaných hodin. Zameškané hodiny v 
posledním 5ti hodinovém kurzu provozovatel nenahrazuje. Slevy za dlouhodobé absence musí být 
vyúčtovány v aktuální sezóně tj. září-červen a nelze je převádět do další sezóny.  
 
Michaela Fiedlerová, vedoucí plavecké školy, tel.: 739 224 709 
 


