
Hygienická a bezpečnostní pravidla
dítě nesmí
 znečišťovat vodu v bazénu
 křičet v prostoru bazénu
 strkat do spolužáků
 běhat a klouzat se po mokré dlažbě
 svévolně skákat do vody
 používat plavecké brýle a ploutve
 svévolně opustit skupinu

Omezení rizika
 učitel PS Zéva má neustálý přehled o svěřených dětech
 vede výuku tak, aby možnost úrazu byla co nejmenší

Souhlasím s prezentací mého dítěte při výuce plavání pro potřeby
PS Zéva, HK:  ANO NE

S uvedenými podmínkami souhlasím. Dohoda nabývá platnosti dnem
podpisu obou stran.

V Hradci Králové, dne ............................

......................................                                     ..................................
za Plavecké středisko                                             podpisy rodičů
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Plavecké středisko Zéva, z. s. Vám nabízí plaveckou výuku ve
sk „K“, ve sportovním plaveckém WILLYCLUBU. Mohou se
přihlásit všichni plavci, kteří mají chuť se nadále zlepšovat v plavání
a i závodit na plaveckých soutěžích. Dále je výuka určena malým
sportovcům, kteří se zabývají jinými sporty a plavání je jim
doporučeno v rámci rekondičního a rehabilitačního programu. Club je
pouze pro plavce. V případě zájmu budou děti zařazeny následovně:

 Po 15,00 – 16,00 hod
 St 15,00 – 16,00 hod
 Pá 15,00 – 16,00 hod
 

Výběr dnů a frekvence docházky záleží zcela na Vašich
časových možnostech.

Na základě řádně vyplněné Závazné dohody a dokladu
o zaplacení klubového příspěvku Vám bude při zahájení na 1. lekci
vystaven průkaz účastníka klubu (v případě, že budete platit
převodem z účtu uhraďte klubový příspěvek na účet Plaveckého
střediska Zéva, z. s. číslo: 2601239147/2010, VS 221116, do poznámky
uveďte jméno a příjmení dítěte  a sk „K“.

Termíny lekcí I. pololetí 2022/23:

Pondělí: 5/9, 12/9, 19/9, 3/10, 10/10, 17/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11,
28/11, 5/12, 12/12, 19/12 2022 // 9/1, 16/1, 30/1 2023 (1. pol.)

Středa: 7/9, 14/9, 21/9, 5/10, 12/10, 19/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11,
7/12, 14/12, 21/12 2022 // 11/1, 18/1, 25/1 2023 (1. pol.)

Pátek: 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 4/11, 11/11, 25/11, 2/12,
9/12, 16/12 2022 // 6/1, 13/1, 20/1, 27/1 2023 (1. pol.) se sk A1, B1
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Bližší informace a přihlášky:

Plavecké středisko Zéva, z. s.
Uhelná 868/3,
500 03 Hradec Králové

tel. 725 059 857, 603 412 008

Skupina K
Cena: 4.050,00 Kč na 1. pololetí šk. r.  2022/2023.

Prezence účastníků: 15 min. před zahájením u vedoucího instruktora
Willyclubu  „K“– proti pokladně 50ti metrového bazénu

Odpovědný instruktor: Renáta Pavlů 725 059 857
Zástupce:  Jana Karlíková 603 412 008
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WILLYCLUB
Závazná dohoda

(nutno odevzdat Plaveckému středisku Zéva, z. s.)

Svým podpisem potvrzuji, že mé dítě .............................................,
Datum narození: ......................, zdravot. pojišťovna ....................,
bydliště ...................................................., telefon ............................,
e-mail: ………………………..
je schopno po fyzické i psychické stránce absolvovat kolektivní
výuku plavání.

Současně prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše
jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu a okresní
hygienik mi nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v
posledním týdnu přišlo toto dítě do styku s osobami, které
onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom (vědoma) právních
následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo
pravdivé.

Souhlasím s tím, aby tyto údaje o dítěti byly použity pro
evidenční potřeby PŠ v případě úrazu, a po ukončení docházky budou
zničeny.

Finanční příspěvek se nevrací!!!

1. V případě absence dítěte v plavecké výuce se klubový příspěvek
po termínu zahájení nevrací ani ze závažných zdravotních
důvodů.

2. Do 14 dnů před zahájením se vrací 80% ze smluvní ceny
klubového příspěvku. V době kratší než 14 dnů před zahájením se
vrací 30% ze smluvní ceny.
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Souhlasím s prezentací mého dítěte při výuce plavání pro
potřeby PS Zéva, z. s. :  ANO NE

S uvedenými podmínkami této dohody souhlasím.

V Hradci Králové, dne ...............................

........................................ .............................................
za Plavecké středisko Zéva, z. s.                      podpisy rodičů
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