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Prihláška 
Výučbu plávania - Balance plávanie – Tartuf-Beľadice 

 

Ďakujeme za záujem plávať u Nás. 
 

Meno a priezvisko dieťaťa:   

Vek dieťaťa:   

Doterajšie plavecké skúsenosti dieťaťa:  

Telefónne číslo zákonného zástupcu dieťaťa:   

E-mail zákonného zástupcu dieťaťa:  

 
Informácie o navštevovaní hodín plávania 
 
Cena výučby plávania: 
 

 10 €/hod.60min./dieťa = max.3-4 deti v skupine 

 15 €/hod.60min. = individuálna výučba (aj dospelý) 
* súrodenci 9€/dieťa 
*ceny sú uvedené BEZ vstupu za dieťa (vstup Vám bude pripočítaný k mesačnej platbe – dieťa 2,00€, dospelý 4,00€) 
 
Platba: 
 

 začiatkom mesiaca posielame rodičom sms so sumou, ktorú treba uhradiť, vždy do 15-ho dňa v mesiaci do poznámky prosíme uviesť 
len meno dieťaťa! (teda, platí sa mesiac dopredu) 

 absencie sa neodratávajú, hodiny je si možné nahradiť 30 dní od poslednej absencie  po dohode s trénerom (kontakt 0903 461 770) 
 
Postup pri absencii hodiny: 
 

1. každá absencia je nahraditeľná 30 dní od poslednej absencie. 
2. deň dopredu/v ten deň, čo najskôr treba napísať/zavolať, že dieťa NEPRÍDE 
3. to isté platí aj PRI NÁSTUPE po chorobe, dovolenke... 

 
* V prípade neinformovania o neprítomnosti dieťaťa na hodine plávania bude suma za výučbu zarátaná k mesačnej platbe. 

 
Na hodinu plávania si treba priniesť: 
 

 plavky, šľapky, uterák, prípadne vodu na pitie,  

 okuliare a čiapku dávame deťom ZDARMA 
 

Navštevovanie hodín plávania rodičom dieťaťa: 

 V prípade, že situácia vyžaduje prítomnosť rodiča na hodine je nutné prísť v plavkách! 

 Odporúčame neprítomnosť rodiča na hodine plávania z priestorových dôvodov a zníženej pozornosti dieťaťa 

Ako prebieha prihlasovanie na rozvrh: 
 
Máme 2 typy rozvrhov, na ktoré sa prihlasuje zvlášť: 
 

1. Školský rozvrh – platí od začiatku septembra do konca júna 
a. Prihlásiť (podľa obsadenosti) a odhlásiť sa dá kedykoľvek 

2. Letný rozvrh – od začiatku júla do konca augusta 
a. Prihlásiť (podľa obsadenosti) a odhlásiť sa dá kedykoľvek 

 
*Uprednostňujeme deti, ktoré sa prihlásia skôr, či už nových alebo doteraz navštevujúcich záujemcov o výučbu plávania.  
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Poučenie o správaní sa prihláseného dieťaťa  
(žiadame zákonných zástupcov, aby si prečítali nižšie uvedené body a poučili o nich svoje deti) 

 dieťa sa musí vždy riadiť pokynmi trénera, - dieťa nesmie bez pokynu trénera vstúpiť do bazéna 

 dieťa nesmie behať pri bazéne, v okolí spŕch a wc pre nebezpečie pošmyknutia sa 

 dieťa smie skákať do bazénu, len pod dohľadom trénera 

 dieťa musí upozorniť trénera na zdravotné problémy (nevoľnosť, drobné poranenia a pod.) 

 dieťa nesmie na bazéne ani v priestoroch verejných šatní jesť 

 dieťa sa nesmie surovo správať k iným deťom (biť sa, hádzať rôzne predmety po iných deťoch a pod.), 

 dieťa nesmie poškodzovať pomôcky na plávanie, vybavenie bazéna a šatní 

 rodič je povinný zaplatiť prípadné škody, ktoré vzniknú nevhodným konaním jeho dieťaťa na bazéne, v šatni, prípadne inom zariadení 
 
 

 
Prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa 
 
Potvrdzujem, že dieťa......................................................narodené......................................... je zdravotne spôsobilé zúčastniť sa výučby plávania. 
 
Dieťa užíva lieky:   
..................................................................................................................................................... . 
Zdravotný stav vyžaduje obmedzenie záťaže:  
..................................................................................................................................................... . 
Iné skutočnosti:  
..................................................................................................................................................... . 
  
V prípade, že sa vyskytne u dieťaťa zmena zdravotného stavu, ktorá môže mať vplyv na výučbu plávania, je nutné nahlásiť túto zmenu 
písomne. 
 

 
 

Podpisom prehlasujem, že podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
udeľujem súhlas „Balance plávaniu“ v Nitre fotiť a kamerovať. Získaný materiál bude spracovaný výlučne pre potreby „Balance plávanie“ 
a nebude poskytnutý ďalšej strane. 

Moje dieťa a ja som si vedomý, že účasť na tréningu je potenciálne nebezpečná činnosť. Sme si vedomí všetkých nebezpečenstiev 
spojených s účasťou v tomto športe, vrátane pošmyknutia a následného pádu, kontaktu s ďalšími účastníkmi tréningu a ďalších nebezpečných 
podmienok spojených s výučbou plávania. O všetkých podobných nebezpečenstvách som svoje dieťa oboznámil.  
 

Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím s dodržiavaním podmienok obsiahnutých v prihláške. 
 
 
 

 

V Nitre dňa  ...................................................    ............................................................................. 
Podpis zákonného zástupcu 


