
Předškolní výcvik – datumy – STŘEDA 
 
 
1. 3. + 8. 3. + 15. 3. + 22. 3. + 29. 3. 
5. 4. + 12. 4. + 19. 4. + 26. 4.  
3. 5. + 10. 5. + 17. 5. 
 
        Celkem 12x 
 
 
Pokyny pro rodiče při kurzech předškolního plavání: 
 
1. Vzhledem k naplněnosti kurzů není možné pozdější přesunování na jiný den výcviku. 
 
2. Náhrada za neúčast na hodině je možná pouze v případě nemoci dítěte a to až od 3. 
lekce po domluvě s vedoucím kurzu. Nahrazovat zmeškané hodiny není možné také v 11. 
lekci z důvodů přezkoušení dovedností a v 12. lekci z důvodů zakončení kurzu a 
předávání medailí a mokrých vysvědčení. 
 
3. Kurzovné bude vráceno pouze v tom případě, bude-li Vaše dítě nepřítomno více jak 
polovinu kurzu (tzn. 6 a více hodin) a nebude-li hodnoceno (tzn., že neobdrží vysvědčení 
a medaili na konci výcviku). Kurzovné bude vráceno pouze na základě potvrzení lékaře 
nebo čestného prohlášení rodiče a při vrácení permanentní vstupenky do 10 dnů po 
ukončení kurzu. Po tomto termínu již není možné kurzovné vracet!!! 
 
4. Kurz končí po 12 lekcích a není žádný nárok na návazné pokračování v kurzu dalším. 
Do dalšího (následujícího) kurzu je nutné se znova elektronicky přihlásit na webové 
stránce Plavecké školy Jihlava s. r. o. www.psji.cz v sekci on-line přihláška v daném 
termínu. 
 
5. Cvičitelé přebírají děti od rodičů u vchodu ze šatny do sprch a odvedou je na výukový 
bazén. Po skončení výcviku předají cvičitelé děti rodi čům u východu ze sprch do šatny. 
 
6. Všem účastníkům bude vystaveno potvrzení o zaplacení kurzu pro ZP. Pokud 
uplatníte vystavené potvrzení o zaplacení u jakékoliv ZP nemáte nárok na vrácení 
kurzovného. 
 
7. V případě jakéhokoliv uzavření bazénů či ukončení kurzů ze strany dotčených úřadů 
není žádný nárok na vrácení kurzovného za neodplavané hodiny. 
 
Věříme, že všechny tyto pokyny přispějí ke zkvalitnění organizace těchto náročných 
plaveckých kurzů. 
 
Plavecká škola Jihlava s. r. o.         


