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Přihláška do kurzu plavání 
Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte na pokladně plaveckého bazénu, případně  

vezměte s sebou na 1. lekci   
  
Jméno a příjmení dítěte:    ...........................................................................................................   

Datum narození dítěte:    ...........................................................................................................  

 Přihlašuji své dítě do kurzu v  úterý od 14.45 hod.  

     středu od 14.45 hod.  

    čtvrtek od 14.45 hod.   

Jména a příjmení rodičů:    ...........................................................................................................                              

Kontaktní adresa:     ...........................................................................................................   

Mobilní telefon    ...........................................................................................................   

E-mail:                    ...........................................................................................................  

  
Na kurz jdu poprvé:              ano            ne      (skutečnost zakroužkujte)  
   
Prohlášení rodičů:  
Přihlašuji své dítě do kurzu plavání. Stvrzuji svým podpisem, že jsem seznámen s Podmínkami pro účastníky kurzu a 
Návštěvním řádem a budu je dodržovat. Zároveň prohlašuji, že mé dítě je zdravotně způsobilé absolvovat plavecký 
výcvik. Veškeré informace zde uvedené, slouží výhradně pro potřeby vedení kurzů plavání.  

  

Podmínky pro účastníky kurzu zdokonalovacího plavání pro děti ve věku od 4 do 15-ti let 
Organizace kurzů:   

1. Kurzy probíhají v cyklech po 10 výukových lekcích. Hodiny se nekonají ve státní svátek a v době školních prázdnin. 
Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení hodiny z technických či závažných organizačních důvodů. 

2. Platba za kurzy probíhá vždy na začátku cyklu, a to 1. až 3. lekci plavání. Cena kurzu je 800 Kč/10 lekcí.  

3. Vybavení pro děti - plavky, ručník, mýdlo, zámek na skříň, igelitová taška na boty  
4. Rodiče mohou sledovat výuku z balkonu. Doporučujeme účast pouze na poslední hodině cyklu. Účast i v jiných 

hodinách je možná, prosíme o klid a nenavazování kontaktu s dětmi (napomínání, mávání). Na poslední hodině je 
možný vstup k bazénu za účelem fotografování či pořizování videozáznamu. Návštěvník musí vstoupit k bazénu bos či 
v čistých pantoflích. Vstup je přes prostor šatny.  

5. Omlouvání dětí probíhá telefonicky nebo formou SMS na číslo 778 411 224. Vynechané hodiny provozovatel 
nenahrazuje.  

6. 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. 

Organizace lekcí plavecké výuky:  
1. Ve 14.45 hodin děti vstupují do prostoru šaten, kde se převléknou, osprchují a odcházejí do prostoru plaveckého 

bazénu. Vždy za doprovodu plavčíka.  
2. Před zahájením jsou děti seznámeny hygienickými zásadami a bezpečnostními pravidly při pohybu v prostoru bazénu.  
3. Děti jsou rozděleny do skupin dle plaveckých dovedností a věku, maximální počet dětí ve skupině je 15.  
4. Lekce probíhá v bazénu, kde je teplota vody v rozmezí 27 - 28 stupňů.   
5. Náplň kurzu: výuka a zdokonalování plaveckých stylů, plavání s ploutvemi, lovení kroužků, skoky, věž, plavání pod 

vodou, hry, prvky branného plavání, saunování, otužování aj.  
6. Po skončení lekce odcházejí do prostoru sprch, šatny a jsou předávány rodičům ve vestibulu plaveckého bazénu. Opět 

vždy za doprovodu plavčíka.  
 

Všichni přítomní jsou povinni respektovat návštěvní řád plaveckého bazénu. Ten je k dispozici ve vestibulu plaveckého bazénu 
případně na www.sportas.cz.  
 
Kontakty:  plavani@sportas.cz 
  Michaela Fiedlerová - vedoucí plavecké školy, tel. 739 224 709 
  Marie Doležalová - instruktorka plavání, tel. 778 411 224 
 

V …………………………………….dne ………………    Podpis rodiče: ……...........................................  
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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

pro provoz plaveckého bazénu v Litvínově 
 

1. Bazén v dopoledních hodinách slouží pro žáky a studenty škol v rámci výuky tělesné výchovy, v 
odpoledních a večerních hodinách, o sobotách a nedělích pro občany města a organizace dle Provozního 
rádu. 

2. Používání bazénu pro občany je dovoleno pouze v provozní době na platnou vstupenku. Vstupem do 
prostorů bazénu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu. 

3. Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby 
zahmyzené, osoby zjevné pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a děti do věku 1 roku. Dále je 
možno odepřít návštěvu osobám, jejichž přítomnost by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost 
provozu, čistotu a osobám nerespektujícím mravní a společenské zásady. 

4. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze za doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod je po celou dobu 
pobytu za dítě odpovědný. 

5. Od 20.00 hod. děti pouze v doprovodu rodičů. 
6. NÁVTÉVNÍK JE POVINEN PŘED VSTUPEM DO BAZÉNU POUŽÍT WC A DŮKLADNĚ SE OMÝT 

MÝDLEM BEZ PLAVEK V PROSTORÁCH SPRCH. 
7. Svévolné poškození vybavení bazénu hradí návštěvník. 
8. Za poranění a úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením Návštěvního řádu 

nebere správa bazénu odpovědnost. 
9. Doba pobytu začíná vydáním vstupenky v pokladně a končí vrácením zálohy na klíč. Za každou započatou 

hodinu zaplatí návštěvník celé hodinové vstupné. 
10. Za ztrátu klíče je návštěvník povinen zaplatit určenou náhradu. 
11. Přístup do šaten je uzavřen 30 min. před ukončením provozu. Provozní doba dle provozního řádu. 

Časová tolerance je 20 minut, neplatí po ukončení provozní doby. Návštěvníci opouštění prostor 
plavecké haly nejpozději 10 minut před ukončením provozní doby, klíče musí být vráceny před 
ukončením provozu plaveckého bazénu.  

12. Při plné kapacitě bazénu jsou zaměstnanci povinni z bezpečnostních důvodů areál uzavřít. 
13. Před vstupem do šatny si návštěvník zuje boty - uloží do igelitové tašky. 
14. Stížnosti a podněty vedoucímu, mistru plavčímu nebo zápis do knihy u šatnářek. 
15. Hry s míčem, používání potápěčských brýlí, ploutví a věže pouze se svolením mistra plavčího. 
16. První pomoc poskytuje mistr plavčí, v případě potřeby zavolá lékaře. 
17. Návštěvník je povinen uposlechnout pokyny zaměstnanců bazénu odpovědných za bezpečný provoz a 

dodržovat ustanovení Návštěvního řádu. 
18. Návštěvníkům a dětem od 1 roku z hygienických důvodů povoleno koupání pouze v plavkách! V 

trenýrkách, bermudách, šortkách a jiných úborech je vstup do PB přísně zakázán! 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NA ODLOŽENÉ VĚCI 
Provozovatel odpovídá za škodu na odložené věci ve smyslu §2945 Občanského zákoníku jen v případě, že byla 
odložena na místě k tomuto určenému, což je uzamčená skříňka. Za věci odložené se považují věci, které se dle 
charakteru provozu zpravidla odkládají. Plavecká škola - vlastní zámky. Místem určeným pro odkládání klenotů, 
peněz a dalších cenností určuje provozovatel POKLADNU plaveckého bazénu. Byla-li škoda způsobena 
nedbalostí návštěvníka, správa bazénu nenese v tomto případě žádnou odpovědnost. 
Nalezené předměty odevzdá nálezce plavčíkovi nebo šatnářce, jsou zapsány do knihy nálezů. 

V BAZÉNU JE ZAKÁZÁNO  
Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí uklouznutí), vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do 
bazénu nebo na ně úmyslné stříkat, skákat do bazénu z podélných stran, provozovat míčové hry, volat o pomoc 
bez vážné příčiny. Znečišťovat prostory bazénu, vstupovat do bazénu bez umytí, chození v botách do šaten, 
vcházet do šaten a sprch druhého pohlaví, ve sprchách se sprchovat v plavkách, kouřit ve všech prostorách 
bazénu, močit a plivat do vody a na podlahu, používat skleněné předměty, holení, stříhání, praní, provádění 
očisty chodidel broušením apod., vodění psů a jiných zvířat, zákaz žvýkaček! 

OBČERSTVENÍ 
Bufet je součástí PB a slouží jeho návštěvníkům. 
Při prodeji se musí respektovat hygienické a bezpečnostní předpisy. 
Z bufetu nesmí být vynášeny skleněné nádoby do prostor PB ani alkohol. - Nájemce musí dodržovat podmínky 
nájemní smlouvy. 
Dodržovat zákaz kouření. 

NÁVŠTĚVNÍKŮM DOPORUČUJEME 
Pohybovat se opatrně, neboť v mokrých prostorách je nebezpečí uklouznutí. 
Dodržovat čistotu, chovat se k sobě navzájem ohleduplně a přívětivě, čímž si zpříjemníte pobyt v PB. 
 


