
 
 

 

Plavecký bazén SPORTaS 
Ukrajinská 2051, Litvínov  
Provozovatel:  SPORTaS, s.r.o.,  Jiráskova 413,  436 01 Litvínov  
IČO: 25005430, DIČ: CZ25005430 

 
 

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 5 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 2. lekci plavání. Cena kurzu je 1 100 Kč/10 lekcí.  
3. Vybavení pro děti - plavky, ručník, mýdlo, zámek na skříň, igelitová taška na boty  
4. Rodiče mohou sledovat výuku z balkonu pouze poslední hodinu v kurzu.  
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 cyklu kurzu provozovatel 
nenahrazuje. Slevy za dlouhodobé absence musí být vyúčtovány v aktuální sezóně tj. září-květen 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 
   
 

V …………………………………….dne ………………    Podpis rodiče: ……...........................................  
 


