
Podmínky a instrukce k plavecké přípravce 
Sportovního oddílu plavání Kolín

Pro hladký průběh přípravky je nutné dodržovat tyto instrukce a především Lázeňský řád Vodního 
světa Kolín. 

A:  Děti  nesmí vstupovat do šaten a sprch bez doprovodu rodiče nebo jím pověřeného zástupce 
staršího 18 let. Za bezpečnost a ochranu zdraví dítěte v těchto prostorách zodpovídá rodič nebo jím 
pověřený zástupce starší 18 let.

B: Vstup do šatny bude umožněn cca 15 minut před zahájením kurzu na základě předložení průkazky  
vystavené Sportovním oddílem plavání Kolín, kterou dostanete při zápisu před první lekcí.
  
C: Před každou hodinou na pokladně získáte čip ke skřínce pro dítě a visačku DOPROVOD pro Vás. Dítě  
převléknete v šatně, uzavřete skříňku (čip si necháváte u sebe, ne ve skříňce).

D: Dítě předáte osobně instruktorce Sportovního oddílu plavání Kolín u východu ze sprch a nahlásíte  
jméno a příjmení.  Na kurz dítě potřebuje plavky, mýdlo a ručník. Dle lázeňského řádu je nutné se  
umýt mýdlem bez plavek ve sprchách. Doporučujeme plaveckou čepici a plavecké brýle.  

E: Po dobu výuky není možné se zdržovat u bazénu.  Pokud ovšem budete chtít v této době plavat, je 
nutné si zakoupit vstupenku u pokladny. V tomto případě nedostanete visačku DOPROVOD. 

F: Po skončení  kurzu instruktorka Sportovního oddílu plavání  Kolín odvede děti  opět do prostoru  
sprch a osobně je předá rodičům nebo pověřenému zástupci staršímu 18 let. 

G: Po skončení kurzu není možné využívat bazén ani atrakce Vodního světa Kolín!!! Pokud chcete tyto 
služby využívat, musíte si zakoupit vstupenku pro sebe a dítě na další hodinu.

H: Po každé hodině dítě převléknete v šatně, uzavřete skříňku (čip si necháváte u sebe, ne ve skříňce)a 
na pokladně odevzdáte čip ke skřínce pro dítě a visačku DOPROVOD pro Vás. 

Podpisem stvrzuji,  že jsem se seznámil  s instrukcemi a  lázeňským řádem Vodního světa Kolín a 
budu je  dodržovat.  V případě nedodržení  těchto instrukcí  bude mé dítě bez  nároku na vrácení 
kurzovného z kurzu Sportovního oddílu plavání vyloučeno.

…………………………………………………….
podpis zákonného zástupce


