
Aquilus – plavánı ́dětı́ 

Vážení rodiče, čtěte prosím pozorně podmínky ke kurzům plavání. 

Bazén

- do bazénu musí mít kojenci plenkové plavky nikoliv látkové, ostatní dě  musí mít plavky, které těsně 
přiléhají k nožičkám 

- za znečištění bazénu nesou rodiče plnou zodpovědnost a v případě znečištění jsou povinni uhradit 
vzniklou škodu 

- rodič zodpovídá za svojí bezpečnost a bezpečnost dítěte na bazénu i v prostorách hotelu 
- před vstupem do bazénu se musí každý účastník kurzu důkladně umýt mýdlem bez plavek 
- kurz pro rodiče s dětmi je určen pro dítě a 2 dospělé osoby 
- v případě, že se na bazén půjde podívat další osoba, je nutné, aby do prostor bazénu byla převlečená 

do sportovního / kraťasy,tričko,šaty/ 
- v případě nemoci rodičů, nebo dítěte je vstup do bazénu i herny zakázán ,pla  to i pro kožní 

choroby /bradavice,vředy a mokvající rány/ 

Herna 

- hernu je možné využít k aklima zaci a svačinu po dobu max. 30 minut 
- za dě  plně zodpovídají rodiče a při poškození majetku v prostorách hotelu jsou povinni vzniklou 

škodu uhradit 

Omluvy a platby 

- v případě nemoci, zasílejte SMS na t. 604 913 405, nejpozději do 8hod. v den Vaší lekce 
- náhrady lze čerpat předem, neomluvené lekce propadají 
- při pokračujícím kurzu si lze nahrazovat omluvené lekce v plném rozsahu 
-  v případě nepokračování si lze nahradit omluvené lekce v polovičním rozsahu tj. 2:1 
- záloha 1000,-kč se pla  vždy před začátkem kurzu a je vždy nevratná 
- v případě zrušení kurzu organizátorem má účastník nárok na poskytnu  náhradní lekce 
- pořizování audiovizuálního záznamu je povoleno pro soukromé použi  
- další informace naleznete na www.aquilus-plavanide .cz 

Na viděnou Jitka 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Přihláška na plavání

Jméno a příjmení dítěte: _________________________________________________________

Datum narození dítěte: ___________________________________________________________

Jméno a příjmení rodiče:__________________________________________________________ 

Telefon, e-mail:__________________________________________________________________

Souhlasím s podmínkami ke kurzům plavání po celou dobu navštěvování kurzů v klubu Aquilus. 

Datum _______________ Podpis _______________________


