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 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY  

Kurz plavání kojenců a batolat 

 
 
Lekce se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené, na základě podepsané a vyplněné přihlášky.  

Obecné zásady 

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

• Plavání v bazénu od 6. měsíce věku do 3. let. Rodiče s dětmi budou plavat ve skupině 4-5 dětí a 
rodičů pod vedením instruktorky.  

• Maminky na lekci plavání musí používat z hygienických důvodů menstruační tampón i v době, 

kdy nemají menstruaci. 

• Je zakázáno úmyslné poškozování vybavení Krytého plaveckého bazénu. Pokud rodič (dítě) 
poničí jakékoliv zařízení, je povinen uhradit škodu v celém rozsahu. 

Omluvenky a storno podmínky 

• Kurzovné je placeno nejpozději před první lekcí. 

• Kurzovné je po zaplacení a absolvování první lekce nevratné. 

• V ceně kurzu je zahrnuto 10 lekcí. 

• Během těchto deseti lekcí máte nárok maximálně na dvě náhradní lekce, 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 kurzu je nutné dítě omluvit nejpozději den před kurzem do 21:00 hod.  

• Neomluvené lekce se nenahrazují. 

• Náhrada za náhradu se neposkytuje. 

• Náhradní lekce si můžete nahradit pouze v probíhajícím kurzu, nepřevádějí se do dalšího 

kurzu. 

• V případě zrušení lekce provozovatelem máte nárok na náhradní lekci ve stanoveném termínu. 

 

Vrácení kurzovného v případě dlouhodobé nemoci miminka: 

• vrácení 210 Kč / 205 Kč za 1 neodplavanou lekci, (v případě, že se nemůže zúčastnit pěti 
 a více po sobě jdoucích řádně omluvených lekcí) 

DOLOŽIT K UZNÁNÍ VRÁCENÍ PENĚZ: lékařské potvrzení, potvrzení o zaplacení - účtenka, číslo 

účtu, adresa 

Zakoupením kurzu stvrzuji, že jsem se seznámil/a s návštěvním řádem Kurzu plavání 
kojenců a batolat, návštěvním řádem Krytého plaveckého bazénu a s pokyny pro účastníky 

Kurzu plavání kojenců a batolat. 

http://bazenusti.auksys.cz/

