
 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PK MĚLNÍK 

 

 

o účastníci kurzu musí mít řádně zaplaceno, po zaplacení obdrží dítě průkazku platnou pro 

příslušné období 

o pro všechny účastníky kurzu a jejich doprovod platí povinnost dodržovat vnitřní řád 

provozovatele bazénu 

o před vstupem do bazénu je nutné se osprchovat 

o účastníci kurzu jsou povinni respektovat všechny instruktory a trenéry PK Mělník 

i příslušné zaměstnance plaveckého areálu. V opačném případě má instruktor právo dítě 

z výuky/kurzu vyloučit bez náhrady platby. 

o případnou potřebu zvýšené péče o dítě (ze zdravotních důvodů) jsou rodiče povinni písemně 

oznámit instrukotrům; způsob zvýšené péče se řeší individuálně 

o zákaz vstupu dětí s infekčním onemocněním (v případě neinfekčních kožních onemocnění se 

vyvarujete problémů, přinesete-li lékařské potvrzení, že se nejedná o infekční onemocnění - stačí 

kopie) a dětí s nemocnými vnitřními orgány a po požití alkoholu, jiných omamných látek a narkotik 

o jakékoliv zdravotní problémy je nutno konzultovat s ošetřujícím lékařem a informovat 

o nich instruktora 

o zákaz vstupu na bazén se žvýkačkou, jídlem apod. 

o zákaz běhání v celém prostoru po vstupu do šaten - nebezpečí uklouznutí 

o nechoďte bosi, používejte gumovou protiskluzovou obuv 

o před zahájením výuky, po jejím skončení, stejně tak jako v prostoru šaten a sprch za svoje 

děti ručí rodiče/zákonný zástupce dítěte 

o nenoste na plavecké kurzy žádné cenné věci, včetně zlatých náušnic, prstýnků apod., 

instrukor za jejich případné ztráty nenese odpovědnost 

o vstup do vody není nutný s plaveckou čepicí, je ale doporučena 

o účastníci nesmí nosit do vody řetízky, hodinky, náušnice, prstýnky apod. – za zranění jimi 

způsobené nebo jejich ztrátu nenese instruktor odpovědnost 

o dítě nesmí opustit družstvo bez vědomí a souhlasu instruktora nebo trenéra 

o "výbava dětí" - běžná : plavky, čepice, plavecké brýle, protiskluzová obuv k bazénu, ručník, 

mýdlo, tašku vhodnou pro přenášení věcí v prostorách bazénu 

o děti omlouvejte z výuky, prosím, telefonicky, mailem či osobně min. 24 hod. předem 

o stornování přihlášky je možné pouze  na základě lékařského potvrzení (lékař dlouhodobě 

zakazuje plavání) a to ode dne jeho předložení (nikoliv vystavení) do konce kurzu 

o v případě nevyužitých hodin se kurzovné nevrací 

o při požadovaném dřívějším odchodu dítěte z hodiny je nezbytně nutné informovat předem 

písemně instruktora plavání 

o rodič/zákonný zástupce dítěte je povinnen zajistit dítěti doprovod na výuku i z výuky (v 

případě, že dítě bude vyzvedávat někdo jiný, je nutná písemná žádost) 

o choďte na plaveckou výuku včas, tj. cca 5 minut před zahájením (pozdní příchody narušují 

výuku) 

o rodič/zákonný zástupce dítěte je povinnen před zahájením kurzu absolvovat s dítětem 

lékařskou prohlídku a instruktorovi předat potvrzení od lékaře o schopnosti dítěte absolvovat 

plavecký kurz. Pokud toto potvrzení instruktorovi neodevzdá nebo má potvrzení prošlou platnost, 

přebírá odpovědonost za zdravotní stav dítěte při výuce sám rodič/zákonný zástupce dítěte 

 

 

 


