Přihláška pro účastníky kurzu kojenců a batolat
• cvičení a plavání dětí od 6 měsíců do 4 let •

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte na recepci nebo pošlete na email:
Aquapark Děčín
Oblouková 1400/6
405 02 Děčín

Tel.: 412 704 211, 773 649 920
E-mail: kurzyplavani@dcsportovni.cz
www.aquaparkdecin.cz

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození dítěte:

Adresa, místo bydliště:
Počet
absolvovaných kurzů:
Jméno a příjmení rodiče/
odpovědného zástupce:
Tel. kontakt:

E-mail:

Zdravotní stav rodiče, popř. osoby,
která bude dítě doprovázet na kurzy:

Prohlášení rodičů:
Přihlašuji své dítě do kurzu cvičení a plavání kojenců a batolat (cvičení a plavání dětí od 6 měsíců do 4 let). Stvrzuji svým
podpisem, že jsem seznámen s Pokyny pro účastníky kurzu a Návštěvním řádem a budu je dodržovat. Veškeré informace
zde uvedené, slouží výhradně pro potřeby Aquapark Děčín.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaná(ý)
, vyjadřuji výslovný souhlas s tím, aby Aquapark Děčín
shromažďoval a zpracovával osobní údaje, týkající se mé osoby a mého dítěte, obsažené v této přihlášce a to pro účely evidence
klientů plavání. Dále tímto výslovně prohlašuji, že jsem byl v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 101/2000 Sb. v platném
znění o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí v kurzu plavání.

dne

V

podpis rodiče / zákonného zástupce

Doporučení ošetřujícího lékaře, pediatra:
Souhlasím se zařazením výše uvedeného dítěte do kurzu

datum

razítko a podpis lékaře

Pokyny pro účastníky kurzů kojenců a batolat
• cvičení a plavání dětí od 6 měsíců do 4 let •

Pozorně si prosím přečtěte a respektujte tato pravidla:
1. Celé kurzovné se platí předem, nejpozději před zahájením první lekce, cena kurzu je 1 500, Kč- za 10 + 2 vyučovací lekce (náhradní 2 hodiny
zdarma), trvání 1 lekce je 60 min. (20 min. cvičení, 10 min. převlékání, 30 min. plavání).
2. V případě, že nebude kurzovné zaplaceno dle bodu č. 1, bude cena za první lekci placena hotově, a to částkou 170,- Kč za první vyučovací lekci.
Zbytek kurzovného musí být zaplaceno nejdéle před druhou lekcí. Pokud se tak nestane, nebude umožněn vstup do areálu.
3. Kurzovné nevracíme.
4. Placení kurzovného po jedné lekci není možné.
5. Před každou lekcí je rodič nebo odpovědný zástupce povinen prokázat se permanentkou na daný kurz. Bez předložení permanentky bude vstup
umožněn po úhradě jedné vyučovací hodiny, cena vstupu je 150,- Kč. V průběhu kurzu v návaznosti na nový odbavovací systém bude převedena
zůstatková hodnota kurzu na čip. S novým odbavovacím systémem vchází v platnost bod č. 6, 7, 8 a 11.
6. Při platbě kurzovného bude cena navýšena o vratnou částku za čip v hodnotě 150,- Kč, který bude používán místo papírové permanentky.
7. Při ztrátě, popřípadě zapomenutí čipu bude na recepci za vratnou zálohu 150,- Kč vystaven nový čip s aktuálním stavem zůstatku. Při nálezu
ztraceného čipu, bude vrácena zálohová částka za čip ve výši 100,- Kč dle platného ceníku.
8. Před každou lekcí je rodič nebo odpovědný zástupce povinen prokázat se čipem na daný kurz. Bez předložení platného čipu nebude umožněn
vstup do areálu.
9. Doba kurzu je pevně stanovena na 10 týdnů + 2 týdny (náhradní 2 lekce zdarma), během nichž mají kurzisté nárok na čerpání uhrazených lekcí.
Pokud se tak nestane, nevybrané lekce propadají.
10. Doporučený čas příchodu je 15 min. před zahájením vyučovací lekce (kojenci a batolata se převlékají ve skupinových šatnách)
11. Prostory tělocvičny a bazénu opouštějte bezprostředně po lekci. Prostory šaten je nutno opustit do 25 min. nejdéle. Pokud neopustíte prostory
v daném limitu, bude vám strženo z čipu vstupné dle platného ceníku.
12. Při výuce cvičí a plave rodič nebo odpovědný zástupce s dítětem, pod odborným vedením instruktora, instruktor nemůže při výuce rodiče nebo
odpovědného zástupce zastoupit.
13. V průběhu lekce není možné s ostatními dětmi vstupovat do tělocvičny ani do bazénku, hlasitě se projevovat či jiným způsobem lekci narušovat.
14. Rodič nebo odpovědný zástupce upozorní instruktory cvičení a plavání na okolnosti, které by mohly ovlivnit průběh výuky z hlediska
bezpečnosti a zdravotního stavu dětí.
15. Rodič nebo odpovědný zástupce je povinen oznámit instruktorovi cvičení a plavání změnu telefonního čísla.
16. Před zahájením první lekce, je nutné odevzdat vyplněné prohlášení rodiče a ošetřujícího pediatra dítěte, že dítě přihlášené do kurzu je výuky
schopné.
17. Cena kurzu zahrnuje návštěvu pouze jednoho rodiče nebo jednoho odpovědného zástupce a dítěte, ostatní návštěvníci jsou povinni uhradit
řádné vstupné. Na poslední 12 vyučovací hodinu je umožněn vstup ZDARMA pro dvě osoby.
18. Ve skupinových šatnách je zákaz konzumace jídla. K tomuto účelu používejte stolečky na recepci vedle restaurace, v případě otevírací doby
restaurace je možné využít tyto prostory.
19. V době po ukončení kurzu není možný vstup do žádného jiného bazénu, kde není přítomen lektor plavání.
20. Každé dítě (do věku 2 let) z hygienických důvodů musí být před vstupem do bazénu opatřeno koupací plenou nebo musí mít plavečky s pevnou
gumičkou okolo nohou, jinak nebude vpuštěno.
21. Rodič nebo odpovědný zástupce i dítě jsou povinni se před vstupem do bazénu osprchovat.
22. Instruktor si vyhrazuje právo na změnu dne i času kurzu, a to v případě, že skupina nebude naplněna, z technických důvodů nebo z důvodu
nemoci.
23. Doporučené potřeby pro lekce cvičení: rodič – tílko, legíny, ponožky / dítě – bodýčko, tričko, plenka.
24. Doporučené potřeby pro lekce plavání: rodič – plavky, plavecké brýle, plavecká čepice, ručník, pantofle / dítě – dětské plavky s těsnou gumičkou
kolem stehýnek, osuška.
25. Podrobné informace k lekcím cvičení a plavání se rodič nebo odpovědný zástupce dozví na ÚVODNÍ HODINĚ, která je zdarma. Datum a čas
upřesníme telefonicky.
26. Souhlas s těmito pokyny je podmínkou pro účast v kurzu a rodiče jej stvrzují svým podpisem.
Do pokynů nelze zahrnout všechny možnosti a eventuality vzájemných vztahů. Není-li situace zahrnuta v pokynech, věříme, že případné nesrovnalosti
dokáže vyřešit v souladu s právem a slušností.
Pro všechny klienty platí, že respektují tato pravidla. Jiná řešení nejsou možná. Děkujeme Vám tímto za pochopení.
Účastníci kurzů souhlasí podepsáním přihlášky do kurzu nebo jiných společných akcí se zveřejněním fotografických materiálů z aktivit Aquaparku
Děčín na webových stránkách www.facebook.cz, www.aquaparkdecin.cz. Nechce-li někdo, aby byly fotografie jeho osoby nebo jeho rodinných
příslušníků na webu zveřejněny nebo aby byly starší, již umístěné fotografie staženy, nechť o to požádá prostřednictvím e-mailu na adresu
kurzyplavani@dcsportovni.cz. Děkujeme vám tímto za přečtení celého řádu a vstřícnost.
Rodič nebo odpovědný zástupce se řádně seznámil s pokyny pro účastníky kurzů cvičení a plavání kojenců a batolat, znění plně rozumí a bude je
dodržovat.
Podpis rodiče (odpovědného zástupce): ....................................................

