
Přihláška do kurzu plavání kojenců a batolat 2022/2023 

Plavecká škola Neonka 

www.bazenprachatice.cz, tel: 602 183 113, e-mail: psneonka@seznam.cz 

Dítě: 

Jméno a příjmení: ………………..………………………………………..… Datum narození: ……………………..…….. 

Zdravotní pojišťovna: ……………………….. Bydliště: …………………………..………………………………..…………. 

Matka (zákonný zástupce): 

Jméno a příjmení: ………………..………………………………………..… Datum narození: ………..…………………. 

Telefon: ………………………….... E-mail: …………………….……………………. Zdravotní pojišťovna: …..……… 

 

Již jsme se účastnili kurzu   Ano                                    Ne 

Byl/a jsem poučen/a o bezpečnosti a hygienických zásadách v prostoru plaveckého bazénu a 

seznámil/a jsem se s návštěvním řádem. Tímto poskytují souhlas se zpracováním osobních 

údajů (GDPR). 

Dne: ……………………………….……. Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………….. 

 

Lékařské potvrzení pro kurz plavání kojenců a batolat 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození:…………………………………………………………………………………………………………….………….. 

Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………..…………….……………. 

Zdravotní stav – dítě je způsobilé k absolvování kurzu plavání kojenců a batolat:   ANO  NE 

Léčí se na: ………………………………………………………………………………………………………………….……..……… 

Razítko, datum a podpis lékaře: 

 

Odevzdáním vyplněné přihlášky udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem pořádání kurzu 

plavání kojenců a batolat. Tyto údaje budou správcem uchovávány po dobu Vaší účasti v kurzu. Máte právo vzít 

tento souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké údaje zpracováváme, požadovat vysvětlení ohledně 

zpracování osobních údajů, údaje opravit nebo aktualizovat či požadovat výmaz těchto údajů. Dále souhlasíte s 

vedením dokumentace kurzu - evidence plateb, kontaktů, lékařských potvrzení. Za účelem propagace aktivit 

plavecké školy Neonka souhlasíte s pořizováním a zveřejňováním fotografií či videí v propagačních materiálech, na 

nástěnkách, včetně webu a facebooku. Správcem údajů je Sportovní zařízení Prachatice, p. o. (PŠ Neonka). 



Úhrada kurzovného:   

Kurzovné je nutno uhradit 14 dní před první lekcí na bankovní účet organizace č. 

181626335/0600 (do kolonky poznámka uvést jméno dítěte a datum narození) nebo hotově 

v kanceláři ekonomky p. Nuskové, kde vám bude vystavěn doklad o zaplacení, který můžete 

uplatnit u své ZP.  

Cena: 

Kurz bude obsahovat 9 lekcí + 1 informační schůzku za cenu 1.850,- Kč.  

Omluvenky a náhrady: 

Rodič je povinen absenci dítěte omluvit nejpozději do 8:00 hod. v den konání lekce, pouze 

písemně pomocí sms na tel: 602 183 113, nebo na e-mail psneonka@seznam.cz. 

V omluvence je nutno uvést jméno a příjmení dítěte a čas lekce. 

Neomluvenou nebo pozdě omluvenou hodinu nelze nahradit.  

Peníze za nevyčerpané hodiny nelze vracet, ani převádět do dalších kurzů. 

Storno podmínky: 

Na vrácení kurzovného není žádný právní nárok.    

Částka za kurz bude vrácena pouze v těchto výjimečných případech: 

- celá částka - nenastoupí-li dítě z vážných zdravotních důvodů (zlomeniny, hospitalizace, 

apod.), což musí být doloženo lékařským potvrzením, 

Pokud dojde k ukončení kurzu ze strany organizátora, budou účastníkům propláceny zbývající 

lekce. V žádných jiných případech se kurzovné nevrací.  

V případě třech a více absencí nabízíme dva volné vstupy dle domluvy bez přítomnosti 

instruktora do malého bazénu 1+1. 

mailto:psneonka@seznam.cz

