1. díl pro plavecký klub

2. díl pro rodiče

P l a v e c k ý k l u b, R o u d n i c e n. L.

do kurzu plavání v termínu:

P l a v e c k ý k l u b, R o u d n i c e n. L.

Libušina 1484, Roudnice n .L. 413 01

Libušina 1484, Roudnice n .L. 413 01

Závazná přihláška

Závazná přihláška

14.9.2021 – 16.12.2021

26 lekcí (1 hod.)

do kurzu plavání v termínu:

Jméno a příjmení dítěte:

Jméno a příjmení dítěte:

Rodné číslo dítěte:

Rodné číslo dítěte:

Bydliště:

Bydliště:

Telefon:

Telefon:

e-mail:

e-mail:

Jméno rodičů :

14.9.2021 – 16.12.2021

26 lekcí (1 hod.)

Jméno rodičů :

Svým podpisem SOUHLASÍM se zpracováním a evidencí osobních údajů podle GDPR – nařízení EU 2016/679 a
registrací dítěte jako plavce v Českém svazu plaveckých sportů.
Testování dětí dle aktuálního stavu vládního nařízení zajišťují zákonní zástupci dítěte, zodpovídají za bezinfekčnost
dětí, v případě porušení této povinnosti nemusí být dítě vpuštěno na plavecký bazén.
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Přijímáme děti narozené v roce 2010 a mladší, dále ty , které se zúčastnili posledního kurzu.
Kurz probíhá v termínu září-prosinec. Neplave se v době trvání školních prázdnin a státních
svátků.
Výuka ZAČÍNÁ v 17:15 hod - vstup je možný od 17:00. Výuka KONČÍ v 18:15 hod - po
ukončení výuky musí dítě odejít ze šatny nejdéle do 20 minut, při překročení doby neumožní
turniket průchod – doplatek bude řešen s pokladní.
Doprovod si hradí řádné vstupné (dle ceníku KPB) a zálohu na čip 100,-Kč.
Divák – uhradí vstupné 10,-Kč/30min a je vpuštěn na ochoz KPB.
Kurzovné se platí pouze v hotovosti před prvním tréninkem spolu s vyplněnou přihláškou.
Pro urychlení registrace doporučujeme přinést přihlášku už vyplněnou.
Vzhledem ke kapacitě obsazenosti plaveckého bazénu nelze nárokovat poloviční cenu kurzu
při docházce pouze v úterý nebo čtvrtek.
Výše uvedené podmínky pro účast v kurzech beru na vědomí a souhlasím s nimi.
Další informace na WWW.PKROUDNICE.CZ
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V Roudnici n.L. Dne:

podpis rodičů:

V Roudnici n.L. Dne:

podpis rodičů:

číslo čipu:

Kurzovné:

2 500 Kč

číslo čipu:

Kurzovné:

2 500 Kč

Uhrazeno dne:

záloha za čip :
celkem:

0
2500

/ 100 Kč
/

2600 Kč

Uhrazeno dne:

záloha za čip :
celkem:

0
2500

/ 100 Kč
/

2600 Kč

