NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PLAVECKÉ ŠKOLY
VODNÍ SVĚT
DELFÍNEK MIMI
Kurz plavání kojenců a batolat od sedmi
měsíců do tří let

1. Základní ustanovení
Návštěvní řád plavecké školy je závaznou směrnicí, která stanovuje povinnosti
a odpovědnost všech účastníků kurzu plavání kojenců a batolat od sedmi měsíců do
tří let.
Všichni účastníci kurzu plavání kojenců a batolat jsou povinni se s tímto návštěvním
řádem seznámit a následně jej respektovat a dodržovat.

2. Organizační pokyny/pravidla hygieny
•

Rodiče nebo jimi pověřený zástupce starší 18 let nesmí nechávat dítě bez
dozoru. Toto nařízení platí pro všechny prostory plaveckého areálu Vodního
světa. Rodiče odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví dítěte.

•

Vstup do šatny bude umožněn 30 minut před zahájením kurzu na základě
předložení průkazky vystavené PŠ VODNÍ SVĚT, kterou obdržíte na pokladně
po zaplacení kurzu. Dodržujte prosím čas vstupu do šaten.

•

Před vstupem do šaten je účastník povinen zout obuv, uložit do sáčku a
odnést do skříňky. Sáčky jsou k tomuto účelu připraveny v koši před
vstupem do šatny. Po návratu sáček odloží zpět.

•

Před každou lekcí získáte čip ke skřínce na pokladně. Dítě i sebe převléknete
v šatně, uzavřete skříňku (čip si necháváte u sebe, ne ve skříňce).
K převléknutí dítěte můžete použít mobilní přebalovací podložku. Jsou
k dispozici u vstupu do šatny. Chraňte sebe i své dítě před vstupem na
podložku. Kluzký povrch může způsobit pád a následný úraz.

•

Doporučujeme přečíst návod na obsluhu čtecího zařízení zámku skříněk
umístěného nad každým čtecím zařízením.

•

Po návratu z lekce skřínku uzamkněte a čip vraťte na pokladnu.

•

V celém prostoru šaten, sprch a bazénu je přísný ZÁKAZ běhání. Pohybujte
se se zvýšenou opatrností. Chraňte sebe a své dítě před pádem a následným
úrazem.

•

Před vstupem do bazénu je nutné celé tělo umýt mýdlem bez plavek a
důkladně se pod sprchou opláchnout. Doporučujeme použít mobilní dětskou
ohrádku, pokud je vaše dítě bez dohledu během vaší hygieny. Chraňte své
dítě před úrazem. Po každém použití WC dodržujte hygienická pravidla.

•

Kojenci a malé děti musí být hygienicky zabezpečeny tak, aby nedošlo
k znečistění bazénu nebo jiných společných prostor. Doporučujeme použití
jednorázových plenek, vhodných pro použití do vody. Použité plenky
odhazujte do odpadkových košů. Je zakázáno vhazovat plenky do toalety.
Udržujte čistotu, po vás přijdou další rodiče a návštěvníci.

•

Mobilní dětskou ohrádku naleznete ve sprchách.

•

Potřebujete-li pomoc, oslovte obsluhu úklidu prostorů nebo obsluhu bazénu,
ráda Vám vyjde vstříc.

3. Kurz/Lekce:
Do kurzu Delfínek MIMI mohou být zařazené děti ve věku od ukončeného šestého
měsíce do 3 let s doprovodem starším osmnácti let, pouze na základě řádně
vyplněného přihlašovacího formuláře.
Kurzu se nesmí účastnit děti nebo doprovod v případě že trpí:
a) infekčním a akutním onemocněním
b) kožním infekčním onemocněním
c) onemocněním srdce (mohou se účastnit pouze na základě lékařského

vyšetření a kladného doporučení)

d) zvýšenou citlivostí nebo alergií na látky používané k dezinfekci prostředí

bazénů

e) neplavající doprovod je povinen použít oblečení vhodné do bazénového

prostoru například krátké kalhoty a triko. Prosíme o dodržení hygienických
podmínek, civilní oblečení uložte do skříňky. Na bazén vstupujete bez obutí.

•
•
•
•
•

Rodiče odpovídají za poskytnuté informace o zdraví svých dětí.
Do areálu se dostavte nejpozději 30 min. před začátkem lekce. Váš pozdní
příchod narušuje lekci ostatním účastníkům kurzu.
Průkaz účastníka kurzu tzv. Plavenka je pro děti a doprovod vstupenkou do
lekce. Plavenka je nepřenosná.
Cena kurzu: 12 lekcí 1x týdně je Kč 2460Kč. Délka lekce je 30 min.
Úhrada kurzu: převodem z účtu na bú 35-9877610287/0100 do zpráv
jméno dítěte a zvolený čas kurzu nebohotově, platební kartou an
pokladně Vodního světa Kolín. Úhrada musí být provedena nejpozději týden
před začátkem první lekce.

4. Storno podmínky
•

•

•

•

V případě stornování kurzu před zahájením kurzu (do začátku 1. lekce)
vzniká nárok na vrácení 90 % ceny. 10% z ceny kurzovného bude odečteno
jako výše smluvní pokuty na administrativní a mzdové náklady. Částku v
této výši lze vrátit nejdéle do sedmi dnů od zahájení kurzu, do kterého byl
klient řádně přihlášen, na základě vyplněné a doručené přihlášky.
V případě ukončení kurzu nejpozději pět pracovních dní před začátkem 2.
lekce v kurzu máte nárok na 80% z celé částky kurzovného. 20%
kurzovného je výše smluvní pokuty, která Vám bude účtována za
administrativní a mzdové náklady spojené s pořádáním kurzu. První
odchozená lekce je z kurzovného odečítána.
Finanční náhrady za neodchozené lekce se neposkytují. Nárok na náhradní
lekci posuzujeme individuálně. V případě, že je uznána, bude odečtena z
ceny dalšího z našich volitelných kurzů. Podmínkou pro vznik náhrady může
být například dlouhodobá absence z důvodu nemoci, vždy s potvrzením od
lékaře. Náhrady jsou stanoveny po ukončení kurzu.
Pokud je lekce zrušena z důvodů zavinění ze strany provozovatele,
provozovatel poskytne adekvátní kompenzaci.

5. Lekce plavání kojenců, batolat a předškolních dětí
Lekce plavání začíná a končí pokynem lektora plavecké výuky ve stanoveném čase
kurzů. Od tohoto okamžiku je účastník povinen dbát pokynů lektora:
•

Lekce začínají a končí v prostorách malého bazénu, výjimku tvoří první lekce,
lektoři budou připraveni u východu ze sprch. Během lekcí nemá veřejnost
přístup do obou částí malého bazénu

•

Do bazénu rodiče s dětmi vstupují na přímý pokyn lektora a to nařízeným
způsobem

•

Pomůcky zajišťuje pořadatel kurzu, jsou pravidelně čištěny a používány
pouze pro účely plavání kurzů MIMI

•

Pro fotografování bude vyčleněna jedna lekce, čas bude domluven a
upřesněn

•

Případ náhlé zdravotní indispozice vaší nebo dítěte během lekce okamžitě
hlásíte lektorce, zajistí předání informací službě na bazénu, služba zajistí
ošetření, zápis o zranění nebo přivolání záchranné služby.

•

Po skončení lekce opouštíte prostor MB, v případě, že byste rádi zůstali, je
potřebné zaplatit stanovené vstupné.

6. Metodika kurzu
Před zahájením kurzu jsou rodiče nebo odpovědné osoby seznámeni s účelem,
metodikou a organizaci kurzů, hygienických zásadách a bezpečnostních opatřeních.
Všechny kurzy plavání jsou vedeny lektorkami s osvědčením a praxí lektor plavání
kojenců, batolat a předškolních dětí, instruktor plavání, trenér plavání
Cílem kurzu Delfínek MIMI je:
•

vytvářet pozitivní vztah k vodě u dětí a jejich blízkých

•

správným směrem podporovat a stimulovat psychomotorický vývoj dítěte

•

otužovat a celkově posilovat imunitní systém dětí

•

pozitivně ovlivňovat kardiovaskulární systém

•

prohlubovat citovou vazbu mezi dítětem a rodiči

•

vytvořit základ pro pravidelnou pohybovou aktivitu

Co se u nás naučíte: MIMI od 7m do 12m
•

Správné držení miminka během lekce ve vodě a při běžném nošení

•

Odstraníme vaše obavy z pohybu miminka vodním prostředí

•

Polohování miminka na zádech i bříšku

•

Ponoření na signál

•

Stimulovat miminko k pohybu

•

Říkadla a písničky

•

Zásady bezpečnosti při plavání dětí

Co se u nás naučíte: MIMI 12m do 2 let
•

Nebojím se vodičky

•

Hrajeme si s barvičkami, aneb jak se plaví pomůcky

•

Učíme se používat správné pomůcky

•

Zpíváme a říkáme, do vody pleskáme

•

Foukneme si do míčku, potopíme hlavičku

•

Natahuju nohy, umím kopy, kopy

•

Lehneme si na zádíčka, mamka hlídá to je prima

•

Hrajeme si na vodníka, prstík z vody, bublá pusa

•

Žába skáče, máma pláče, že mě chytit nemůže, umím skočit jako vrabec
nebo žába do tůně.

•

Batolata se učí pomocí říkadel spolupracovat s rodiči ve vodním prostředí

•

Pokládáme základy plaveckých prvků zábavnou formou

•

Učíme děti a rodiče, jak se zbavit obav, ale zároveň respektu a bezpečnosti
vůči vodnímu prostředí.

Podpisem

na

řádném

přihlašovacím

formuláři

stvrzuji,

že

jsem

se

seznámil-a s výše uvedeným návštěvním řádem. Zavazuji se dodržovat
pokyny v něm uvedené.

