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POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 

Kurzu plavání dětí s rodiči 

 

Plaveckého kurzu se může zúčastnit dítě řádně přihlášené na základě podepsané a vyplněné 
přihlášky a prohlášení se zaplacením kurzovného.  

Obecné zásady 

 Lekce probíhají pravidelně 1x týdně, v daný den a hodinu (domluvené předem). 

 Přístup na krytý plavecký bazén (dále jen KPB) bude umožněn 15 min. před zahájením lekce. 
Po zahájení lekce je hlavní vchod uzavřen. V případě potřeby použijte zvonek vpravo 

od vchodu, nebo tel. č. 465 524 254, 734 353 475. 

 Kurz plavání dětí s rodiči je určen dětem od 3 let. Děti s rodiči budou rozděleny do skupin 

v počtu do dvanácti dětí dle věku a pokročilosti. 

 Je zakázáno úmyslné poškozování vybavení KPB. Pokud účastníci kurzu poničí jakékoliv 

zařízení, jsou povinni uhradit škodu v plném rozsahu. 

 Focení a natáčení je povoleno pouze pro soukromé účely subjektu údajů. 

Omluvenky a storno podmínky 

 V ceně kurzu je zahrnuto 10 lekcí. 

 Kurzovné je placeno nejpozději před zahájením první lekce. 

 V ceně kurzu není zahrnuto úrazové pojištění dítěte. 

 Během těchto deseti lekcí je nárok max. na dvě náhradní lekce, a to pouze pokud jsou řádně 

omluvené. Absenci omluvte pomocí http://bazenusti.auksys.cz nebo omluvte přes SMS 

dle pokynů na průkazce, kterou jste dostali na první lekci.  

 V případě neúčasti na lekci je nutné dítě omluvit nejpozději den před danou lekcí do 20 hod.  

 Neomluvené lekce se nedají nahradit.  

 Vzhledem k tomu, že náklady na provoz plaveckého bazénu se při neúčasti dítěte 

na jednotlivých lekcích nesnižují, není možné kurzovné za zameškané lekce vracet. 

 V případě delší nemoci (alespoň 6 lekcí po sobě jdoucích), podložené lékařským potvrzením, 

je možná domluva s vedoucí kurzu o vrácení kurzovného. 

 Náhrada za náhradní lekci se neposkytuje. 

 Náhradní lekce si můžete nahradit pouze v probíhajícím kurzu, nedají se převádět do dalšího 

kurzu. 

 Náhrady je třeba řešit včas a nenechat vše ke konci kurzu. Může se stát, že Vám nebude 

vyhověno z nedostatku volných míst i přes to, že na náhradu máte nárok. 

 Kurzovné je po zaplacení a absolvování první lekce nevratné.   

 V případě zrušení lekce provozovatelem se po domluvě poskytne náhradní lekce. 

 

http://bazenusti.auksys.cz/

