Kosatky Karviná – oddíl plavání, z. s.
Leonovova 1797, Karviná – Hranice, 733 01, IČ: 67340865

Zásady pro přijetí do KOSATKY Karviná-oddílu plavání, z.s.
Přijímány jsou děti, které dosáhly věku šesti let a starší a jsou zdravotně způsobilé absolvovat
plavecký výcvik. Zdravotní způsobilost stvrzuje podpisem zákonný zástupce na přihlášce.
Zaplacení oddílového příspěvku, který je rozdělen do dvou pololetí, je jedním ze základních
podmínek pro zařazení do oddílu plavání. Příspěvek musí být uhrazen nejpozději do 3 týdnů
po zahájení jednotlivého pololetí.
Oddílový příspěvek může být vrácen pouze při dlouhodobých onemocněních trvajících
nepřetržitě 2 a více měsíců nebo může být dohodnuto náhradní plnění.
Děti musí mít sebou plavky, ručník, sprchový gel.
Do šaten je umožněn přístup 10 minut před zahájením tréninku a pouze s průkazkou oddílu.
U dětí do 10 let je možný přístup i zákonných zástupců, kteří dohlížejí na převlékání
a sprchování svých dětí.
Před vstupem do bazénové haly je povinnost všech se řádně osprchovat a po ukončení
tréninku osprchovat a osušit.
Dle plavecké dovednosti jsou děti průběžně rozdělovány trenéry/cvičiteli do jednotlivých
výkonnostních skupin.
Délka tréninkové jednotky je 45 minut pro základní a kondiční plavání nebo 100 minut (bez
přestávky) pro zdokonalovací a výkonnostní plavání.
KOSATKY Karviná-oddíl plavání, z.s. zodpovídá za svěřené děti pouze v bazénové hale,
po celou dobu trvání tréninku, neručí za chování dětí v šatnách. Při cestě na plavecké závody
rodiče souhlasí s dopravou osobním automobilem na vlastní riziko.
Dítě je povinno řídit se pokyny svého trenéra. Předčasný odchod z tréninkové jednotky musí
být potvrzen ústně nebo písemně zákonným zástupcem.
Členové plaveckého oddílu souhlasí se zveřejněním osobních dat, fotografií a videí
na nástěnkách, webových stránkách a v tisku, z důvodu prezentace a publikování výsledků
z plaveckých soutěží, tréninků a dalších akcí konané plaveckým oddílem, a to v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Schváleno Valnou hromadou KOSATKY Karviná-oddílu plavání, z.s. dne 9. 2. 2017

