Kurz plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku
Prohlášení rodiče dítěte
Příjmení, jméno dítěte: ………………………………..

Datum narození:………………...

Příjmení, jméno rodiče:……………………………….. Telefon:…………………………...
Kontaktní e-mail:………………………………………………………………………………
Termín kurzu: …………………………………………………………………………………
Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji následující:
1. V účasti na kurzu plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku v AQUACLUBU ŽABIČKY s.r.o.,
provozovaného na adrese Jahodova 4051 Havlíčkův Brod, pořádaném Ing. Lenkou Fialovou, IČ:09042580, mi
nebrání zdravotní ani jiné skutečnosti. O způsobilosti mého dítěte rozhodl ošetřující pediatr, což stvrzuji svým
podpisem na tomto prohlášení.
2. Prohlašuji, že mi ošetřující lékař, ani příslušný hygienik nenařídil v současné době žádná karanténní ani jiná opatření,
a že jsem vědomě nepřišel(a) v poslední době do styku s osobou trpící přenosnou nemocí. Jednotlivé lekce absolvuji
já a mé dítě pouze za dobrého zdravotního stavu, který neodporuje hygienických zásadám. Prohlašuji, že jsem zcela
zdráv(a) a netrpím žádnými infekčními, kožními či vlasovými chorobami, které by mohly ohrozit kvalitu vody
v bazénu a následně i zdraví dětí i dospělých. Zavazuji se respektovat provozní řád, pokyny instruktorky a zásady
pro vedení kurzů.
3. Prohlašuji, že mé dítě je zdravé a může na základě vyjádření svého ošetřujícího pediatra navštěvovat kurzy
organizovaného „plavání“ kojenců a batolat.
4. Zavazuji se dodržovat hygienická pravidla fungování v kurzu, zejména pak sprchování celého těla svého i tělíčka
dítěte včetně hlavy a vlasů. V případě nemytí vlasů je pro účast v kurzu nutná koupací čepice. Výše uvedené je nutné
pro udržení dostatečně dobré kvality vody v bazénu.
5. S provozním řádem a zásadami pro vedení a průběh kurzu i lekcí jsem byl(a) seznámen(a). Jsem si vědom(a), že
porušení provozního řádu, nebo zásad uvedených v tomto prohlášení, či nedodržováním pokynů provozovatele kurzů,
může být důvodem k vyloučení z kurzu bez náhrady.
6. V případě zdravotní či jiné závažné komplikace, která by mému dítěti bránila v účasti na některé z lekcí, oznámím
toto provozovateli neprodleně, dle pravidel uvedených níže. Není vyžadováno potvrzení lékaře apod. – stačí Vaše
sdělení. V ceně kurzu je zahrnuto čerpání maximálně 3 náhradních lekcí pro jeden kurz. Náhradní lekci lze
poskytnout jen v případě řádně omluvené neúčasti na lekci. Omluvit se je možné do 19:00 hod. dne předcházejícího
lekci na stránkách www.zabicky.cz v docházkovém systému.
7. Náhradní lekce je možné absolvovat průběžně, avšak nejpozději do ukončení kurzu. V případě zájmu o čerpání
náhradní lekce je nutné se zaregistrovat na volný termín v docházkovém systému na stránkách www.zabicky.cz. Za
neúčast na dohodnuté náhradní lekci se další náhrada neposkytuje, tj. potvrzení termínu náhradní lekce = její čerpání
i v případě řádné omluvy.
8. Cena jednotlivých lekcí je 290,-kč. Nelze je vybírat jednotlivě. Pro přihlášení do kurzu je nutné zaplatit nevratnou
zálohu 1500,-kč a do 4. lekce doplatit zbytek ceny kurzu. Cena kurzu o 12ti lekcích je 3500,- Kč.
V případě zrušení lekce z technických důvodů Vám bude nabídnuta náhradní lekce.
9. Zároveň dávám souhlas s použitím fotografií pořízených v rámci kurzu k účelu prezentace klubu.
10. Pořizování jakýchkoliv soukromých fotografií či video záznamů je v prostorách babyclubu zakázáno z důvodů
ochrany osobních údajů.
11. Se všemi podmínkami absolvování kurzu souhlasím. Jsem se vědom(a) všech následků včetně právních, které by
mne postihly v případě nepravdivosti či porušení tohoto prohlášení.

V Havlíčkově Brodě dne: ………................

Podpis rodiče dítěte:…………………………….

„Plavání“ kojenců a batolat AQUACLUB ŽABIČKY s.r.o., Ing. Lenka Fialová, IČ: 09042580, tel.: 724 369 154
Toto potvrzení (prohlášení) je nutným předpokladem pro zařazení dítěte do kurzu

Podpis tohoto dokumentu budeme vyžadovat první den lekce kurzu – bude k dispozici na recepci

