
Pravidla ke kurzům

Před první hodinou kurzu je každý povinen pročíst pravidla a podepsat společně s přihláškou do klubu
a kurzu.

S ohledem na předešlé zkušenosti každý rodič (zákonný zástupce) účastníka kurzu stvrdí svým 
podpisem, že byl seznámen s pravidly kurzu a bude je respektovat.

Lekce probíhají vždy v pondělí a ve středu od 17:00 do 18:00 hod. v prostorách malého bazénu 
plaveckého stadionu.

Vstup do šaten je umožněn 10 minut před zahájením lekce, a to po odprezentování se ve vestibulu 
malého bazénu.

Po ukončení lekce je stanovena doba 15 minut na opuštění šaten z důvodu konání jiných kurů a 
tréninků, probíhajících v malém bazénu a na základě provozního řádu plaveckého stadionu.

Rodičům (zákonnému zástupci) je na základě nařízení vedení bazénu povolen vstup přes hlavní 
vchod a šatny po zakoupení vlastní vstupenky na plavecký stadion dle ceníku. Každý musí mít oděv 
dle lázeňského řádu plaveckého stadionu. Jinak je vstup na bazén ZAKÁZÁN.

Doprovod může dítěti pomoci v šatně, poté jej předá cvičitelům, stejně tak i v případě lekce u vstupu 
do malého bazénu (u místnosti pro plavčíky). 

Není možné se v prostorách bazénu a šaten zdržovat déle, než po nutnou dobu, maximálně 10 minut 
před započetím výuky a 15 minut po jejím ukončení. 

Dítě po ukončení výuky MUSÍ opustit plavecký stadion opět dětskými šatnami, není dovoleno chodit 
s dítětem přes hlavní vchod. Toto je možné, jen pokud dítěti zakoupíte řádnou vstupenku, kdy je 
možné obě cesty absolvovat přes hlavní vchod plaveckého stadionu. 

Pokud se z jakýchkoliv důvodů nebudete moci zúčastnit některé lekce, žádáme o včasnou omluvu 
(min. 1 hodinu před začátkem lekce). 

V případě nemoci se kurzovné nevrací. Při včasné omluvě z důvodu nemoci dle předcházejícího 
odstavce bude kurz – hodina nahrazena v náhradním termínu dle dohody. Pokud nebude účastník 
kurzu včas omluven, kurzovné se nevrací. Vyjímkou je situace, kdy se účastník kurzu nemůže dostavit 
z důvodu dlouhodobého onemocnění ( např. úraz a léčení po úrazu – dlouhodobé). I v tomto případě 
je však nutné oznámit situaci vedoucímu kurzu a doložit lékařskou zprávou. 

Pokud během kurzu nebudou pravidla respektována, je to důvodu k vyloučení z kurzu bez nároku 
na vrácení kurzovného.

Děkujeme za pochopení.
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