
Přihláška do kurzu pro neplavce 
2022/2023

Plavecký oddíl TJ KOH-I-NOOR České Budějovice pořádá pro neplavce z řad veřejnosti tyto kurzy:

Typ 1 – pro děti 4-7 let
s doprovodem dospělé osoby, která si zakoupí v pokladně vstupenku po obdržení průkazky na kurz
Typ 2 – pro děti 8-14 let 
Typ 3 – pro dospělé

Kurzy probíhají v 10 lekcích po 60 minutách, 2x týdně, v pondělí a středu v době
od 17.00 – 18.00 hod. (po dohodě lze 1x týdně) v malém bazénu plaveckého stadiónu.

Zahájení             kurzu             je         vždy         v         pondělí             a         středu.  

==od 5.9.2022==
Cena kurzu je 1.990,-- Kč. V ceně je zahrnuto pojištění pro případ úrazu v době kurzu. Účastník 
kurzu vyplní evidenční list, který odevzdá současně při úhradě kurzovného v den zahájení v 16.30
hod. v kanceláři plaveckého oddílu KIN v prvním patře malého bazénu a obdrží průkazku 
opravňující ke vstupu do šaten a bazénu.

Děti     budou     předány     u     vstupu     do     malého     bazénu     (u     místnosti     pro     plavčíky),     kde     si     je     převezmou   
trenéři v 17.00 hod. a po ukončení tj. v 18.00 hod. budou opět předány tamtéž.

Kurzovné se nevrací, v případě onemocnění v den zahájení je nutné toto nahlásit a dítě bude přeřazeno do 
následujícího kurzu. Zameškané hodiny se nenahrazují. Toto se nevztahuje na onemocnění COVID 19 + 
nařízená karanténa. Po dohodě lze výjimečně nahradit maximálně jednu hodinu. Upozorňujeme na nutnost 
dodržování lázeňského řádu a hygienických pravidel vstupu do bazénu. Doprovod musí vždy být oblečen do 
plavek nebo do sportovního úboru a mít platnou vstupenku na plavecký stadion. (doprovod – pokud chce 
být u bazénu).

Při     onemocnění     COVID     19     +     nařízená     karanténa     bude     účastník     převeden     do     následujícího     kurzu.      

Před     první     hodinou     je     nutné     dodat     „Čestné     prohlášení     o     bezinfekčnosti         –     COVID     19“.      

Vyplněním přihlášky souhlasím s tím, aby TJ KIN zpracoval a evidoval mé osobní údaje poskytnuté v 
souvislosti s členstvím nebo činností v TJ KIN podle zák. č. 101/2000 Sb. Mé osobní údaje je TJ KIN oprávněn 
evidovat i po ukončení členství. Povinné údaje, bez rodného čísla nelze sportovce dle směrnic ČSPS 
registrovat. Viz „Informace o zpracování osobních údajů“ a „Souhlas se zpracováním osobních údajů“

TJ KOH-I-NOOR Č. Budějovice
Oddíl plaveckých sportů



Zde prosíme řádně a čitelně vyplnit (hlavně rodné číslo pro pojišťovnu) a odevzdat v den zahájení kurzu kanceláři 
plaveckého oddílu KOH-I-NOOR. Bez vyplněného rodného čísla nelze navštěvovat kurz.

PŘIHLÁŠKA – EVIDENČNÍ LIST KURZ NEPLAVCŮ

Příjmení a jméno dítěte: …………………………………………………………………………… Rok nar.: …….............................

Rodné č.: ………………………………Adresa: ….……………………………………………………………………………………………………….

České Budějovice dne: ………………………………………..

Placeno: 1990,-- Kč Podpis: ………………………………………………………………………………………………

Za TJ KOH-I-NOOR Č.Buddějovice převzala:  …………………………………………………………………………………………………………


