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POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 

Kurzu plavecké přípravky 

 
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 dopředu). 

 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. 

 Plavání dětí bez rodičů je určeno dětem od 5 let do předškolního věku (max. první třída).  

 Děti musí mít zvládnuty potřebné plavecké dovednosti. Nejlépe po absolvování předchozího plaveckého kurzu plavání 

dětí s rodiči. K přijetí musí dát souhlas instruktor, který má na starosti plavání dětí s rodiči. 

 Rodič zajistí převlečení dítěte a v šatně před dámskou sprchou ho osobně předá v době začátku lekce instruktorovi 

kurzu. Ten zajistí WC, řádné omytí a převlečení do plavek. Převzetím dítěte přebírá za něho zodpovědnost. 

 V případě pozdního příchodu rodič zajistí WC, řádné osprchování a převlečení do plavek. Osobně předá dítě 

instruktorovi na bazéně, který vede jeho výuku. 

 Po plavecké lekci instruktor zajistí osprchování dítěte a v šatně před dámskou sprchou ho předá rodiči. Tímto rodič 

přebírá odpovědnost za dítě. 

 Během lekce drží službu vždy jeden z rodičů a je nápomocen instruktorovi k zajištění odchodu dítěte na WC a řádnému 

osprchování. 

 Ostatní rodiče mají dovoleno účastnit se lekce v prostoru balkónového ochozu nebo za okny bufetu. Doporučujeme 

zvážit situaci podle individuality dítěte. V případě potřeby zajištění optimální pohody dítěte může mu být rodič na blízku 

a to na lavičce v prostorách plaveckého bazénu. Rodič neruší průběh výuky. 

 Rodiče se pohybují v prostorách bazénu a ochozu v převlečení (triko, kraťasy) a ve vhodných přezuvkách. 

 Rodič neopouští prostory KPB pro případ potřeby převzetí dítěte z důvodu nekázně, nevolnosti atd. 

 Nastane-li situace, že dítě tomuto kurzu nestačí, instruktor má právo přeřadit dítě do kurzu plavání dětí s rodiči. 

 Je zakázáno úmyslné poškozování vybavení KPB. Pokud dítě poničí jakékoliv zařízení, je povinen 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. 

 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 náhrada. 

http://bazenusti.auksys.cz/

