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POKYNY PRO ÚČASTNÍKY PLAVECKÝCH KURZŮ DELFÍN 

Plaveckého kurzu se může zúčastnit dítě řádně přihlášené na základě podepsané a vyplněné 

přihlášky a zaplacením kurzovného.  

Obecné zásady 

 Lekce probíhají pravidelně 1-2 x týdně, v daný den a hodinu (domluvené dopředu). 

 Přístup na Krytý plavecký bazén (dále jen KPB) bude umožněn 15 min. před zahájením lekce. 

 Rodič zajistí převlečení, osprchování dítěte a jeho příchod k výukové plavecké dráze bazénu, 
kde na dítě čeká instruktor a přebírá za dítě zodpovědnost. (Starší děti mohou na 
zodpovědnost rodičů příchod k bazénu zvládat sami.) 

 Po plavecké lekci instruktor zajistí odchod dítěte do sprch, tímto rodič přebírá odpovědnost 

za dítě. 

 Nastane-li situace, že dítě tomuto kurzu nestačí, instruktor má právo přeřadit dítě do nižšího 
kurzu a naopak. 

 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 garantujeme 15 lekcí při docházení 1* týdně a 30lekcí při docházení 2* týdně. 

 Kurzy se konají v rámci školního roku (druhá polovina září až první polovina června). 

 Během prázdnin, státních svátků a sanitárních dnů se kurzy nekonají. V případě 

neposkytnutí 15 lekcí ze strany provozovatele budou termíny náhradních lekcí upřesněny na 

začátku kurzu. 

 Náhradní lekce při absenci nejsou garantovány, po individuální dohodě je náhrada možná. 

 Kurzovné je placeno nejpozději před zahájením první lekce. 

 V ceně kurzu není zahrnuto úrazové pojištění dítěte. 

 Vzhledem k tomu, že náklady na provoz KPB se při neúčasti dítěte na jednotlivých lekcích 

nesnižují, není možné kurzovné za zameškané lekce vracet. 

 Kurzovné je po zaplacení a absolvování první lekce nevratné.  

 V případě zrušení lekce provozovatelem se po domluvě poskytne náhrada. 

http://www.bazenusti.cz/

