
PLAVECKÝ KURZ (10 lekcí), informace pro rodiče 
 

CRABÍK, dětský klub, z. ú., Plzeňská 736, 742 85  Vřesina, www.crabik.cz, 603 524 273 

IČO: 08289255 
 

Časový harmonogram MŠ EXILU  – pátky -  I. sk. od 08:00 – 09:00 h, II.sk. od 09:00 – 10:00 h  

     
    

I. sk.                                                                       II. sk.                                                                                           
07:30  odjezd od MŠ    08:30  odjezd od MŠ                            

08:00 – 09:00  plavecká výuka, sauna   09:00 – 10:00 plavecká výuka, sauna                      

09:30  odjezd do MŠ    10:30   odjezd do MŠ  

   

Co s sebou na bazén 

1. plavky 

2. protiskluzové boty, osuška 

3. plavecká čepice a brýle bez ucpávky nosu (důležité z hyg. důvodů, brýle doporučujeme z důvodu potápění s 

otevřenýma očima   a pro lepší orientací pod vodou - není nutností, používáme, až když se děti umí potápět bez brýlí) 

4. hygienické potřeby, gumičku do vlasů 

5. pití 

 

Nedoporučujeme: šperky, hodinky, řetízky, větší náušnice 
 

O  děti se starají  koordinátoři kurzu: Mgr. Lenka Nemcová  a Bc. Kristýna Kavanová (organizují průběh 

kurzu, dohlíží na správnost výuky a bezpečnost dětí) a tým kvalifikovaných certifikovaných instruktorů 
 

Místo konání – wellness areál CRAB, ulice Vřesinská 2382/166, Ostrava-Poruba, 708 00 

Výuka probíhá 50 minut vždy jedenkrát týdně (10 lekcí), 5 minut rozcvička a osvěžení, 5 minut sauna   

Účastníci kurzu se řídí PROVOZNÍM ŘÁDEM BAZÉNU (viz. www.crabik.cz) 
 

Cílem kurzu je získání kladného vztahu k vodě, osvojení si dýchání, splývání, následného potápění a základní 

výuka plaveckých pohybů a způsobů. Vše zábavnou formou. Každé dítě bude na konci kurzu odměněno.  
 

Cena 

Cena kurzu (10 lekcí) vždy jedenkrát týdně s dopravou z MŠ a zpět činí Kč 1.700,-/1.860,- včetně pojištění 

storna pobytu 

 -  bankovním převodem na č. účtu: 2401664579/2010  

- variabilní symbol: 20221 

- zpráva pro příjemce: jméno dítěte       
 

Úrazové pojištění 

Součástí ceny kurzu je i úrazové pojištění dětí u pojišťovny Kooperativa, a. s. . V případě nahlášení události 

prosím kontaktujte  koordinátorku kurzu, Mgr. Lenku Nemcovou – tel. 603 524 273. Pojišťovna požaduje: 

osobní data zraněného, údaje o vzniku úrazu (datum, okolnosti,..), lékařskou zprávu. 

                                                                                                                                                                                                      

Storno platby za odhlášené dítě bude provedeno pouze na základě písemného sdělení zákonného zástupce ze 

zdravotních      důvodů  (doloženo lékařským potvrzením). MŠ tuto povinnost nemá. Storno poplatek se odvíjí od počtu 

odhlášených lekcí. 

Storno poplatky při odhlášení z celého kurzu:  

- 50 % z ceny akce při odhlášení 8 a více dní před akcí,                                                                                                              

- 80 % při odhlášení 1-7 dní před akcí                                                                                                                                          

- 100 % na akci samotné.   Storno poplatek se neplatí, pokud si rodiče sami najdou vhodnou náhradu                                                                                                                                        

Možnost připojištění storna pobytu Kč 16,-/den, vyplácí se 80 % storno poplatku. Pouze zdravotní důvody! Je důležité      

oznámit nemoc dítěte a jeho následnou nepřítomnost písemně na email crabik@crabik.cz, popř. sms zprávou                                  

na tel. č. 603 524 273 (telefony v průběhu kurzu nevyřizujeme). Na konci kurzu vystavíme  formulář, ke kterému přiložíte      

lékařskou zprávu a podáte na pojišťovně Kooperativa. Cena za kurz činí Kč  160,-. Nestáváte se pojistníkem, ale 

přistupujete k již sjednané smlouvě. 

Potvrzení pro pojišťovnu Vám vystavíme na základě údajů z přihlášky a předáme na kurzu p. učitelce, popř. 

předejte prosím formulář k vyplnění p. učitelce. Potvrzení nerozesíláme poštou. Děkujeme za pochopení. 

 

Výuka plavání po ukončení kurzu                                                                                                                                                           

Můžete pokračovat v individuální výuce svého dítěte po telefonické domluvě (603 524 273) nebo e-mailem 

crabik@crabik.cz. Bližší informace   o naší plavecké škole  včetně rezervace najdete na: www.crabik.cz 

19.3. 20.3. 27.3. 3.4. 17.4. 24.4. 15.5. 22.5. 29.5. 5.6. 

http://www.crabik.cz/
mailto:crabik@crabik.cz
http://www.crabik.cz/

