Všeobecné podmínky plavecké výuky
Všeobecné podmínky plavecké výuky v Oddychovém a relaxačním centru AQUASVĚT, Mostecká 5887,
Chomutov platné od 1. 7. 2014 ve smyslu § 273, odst. 1, zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Všeobecné podmínky jsou stejné pro základní i mateřské školy.
• Objednatel (pedagog) je povinen si od rodičů nechat písemně potvrdit, že je jejich dítě zdravé a
smí se zúčastnit plaveckého výcviku. Toto potvrzení je Objednatel povinen si ponechat až do
ukončení plaveckého výcviku. Objednatel je povinen si od dětí s kožními problémy (ekzém
apod.) vyžádat vyjádření dermatologa. Epileptické děti musí mít individuální dozor Objednatele
(pedagoga).
• Za bezpečnost dětí v zázemí bazénu (šatny, sprchy, WC) před výukou, o přestávce (trvá-li
výuka 2 x 45 minut), po výuce a v případě, že dítě musí výuku náhle opustit (nevolnost apod.),
zodpovídá Objednatel (pedagog). Za bezpečnost dětí na bazénu v průběhu výuky zodpovídá
Obstaravatel (cvičitelé/ky Plavecké školy AQUASVĚT CHOMUTOV, dále jen Obstaravatel).
• Je zakázáno nosit na bazén skleněné předměty, jídlo, pití a žvýkačky. Svačiny si děti nechají v
šatně.
• Každé dítě má mít s sebou tašku a v ní plavky, mýdlo, ručník a koupací čepici. Doporučuje se
čistá obuv vhodná do mokrého prostředí. Všichni dlouhovlasí budou mít vlasy svázané
gumičkou.
• Nástup do šaten je 15 minut před zahájením výuky.
• Cenné věci na bazén nepatří, pokud je děti mají, odloží si je u pedagoga.
• V zázemí bazénu a na bazénu musí každý chodit v čisté obuvi s gumovou podrážkou nebo bos.
• Děti si dojdou nahé na WC a nahé se také vysprchují a umyjí mýdlem. Teprve potom si oblečou
plavky. "Bazénovou" obuv si děti obují u šatnových skříněk a zují až před nástupem na začátku
lekce. Tašky s mýdlem a ručníkem si berou s sebou na bazén – ve sprchách nic nezůstává.
• Vstup na bazén je dovolen cca 5 minut před začátkem lekce. Při první lekci Obstaravatel ukáže,
kde budou děti sedět vždy před začátkem výuky. Objednatel je povinen dbát o klid a
bezpečnost dětí před nástupem na lekci až do jejich předání.
• Před první lekcí Objednatel sepíše jmenný seznam dětí na "Docházkový list pro plavecký
výcvik", který dostane od Obstaravatele. Tento formulář zůstává na bazénu. Objednatel je
povinen před každou lekcí do něho uvést datum, svislou čárkou označit děti, které plavou,
vodorovnou čárkou děti, které neplavou, a dole napsat součet svislých čárek.Před třetí lekcí je
nutné vyškrtat ty, kteří se plavecké výuky už nebudou účastnit. Výuky se nadále účastní jen
děti zapsané na tomto formuláři. Má-li dítě zdravotní omezení (astma, srdeční vada apod.), je
Objednatel povinen tuto skutečnost na docházkový list zapsat. Objednatel svým podpisem
potvrdí platnost tohoto formuláře.
• V průběhu výuky musí být vždy nejméně jeden zástupce Objednatele (pedagog) přítomen na
bazénu a sledovat průběh výuky. Postará se o děti, které potřebují při výuce na WC nebo je jim
nevolno.
• Děti ze základních škol: Obstaravatel za ně přebírá odpovědnost nástupem na bazén, před
zahájením výuky. Objednatel není oprávněn zasahovat do výuky. Pokud dítě z jakéhokoliv

důvodu odejde z výuky, musí o tom vědět jak Obstaravatel, tak Objednatel. Výuka žáků
základních škol končí závěrečným nástupem. Po tomto nástupu si děti převezme Objednatel,
odpovědnost za ně po předání je již na Objednateli.
• Děti z mateřských škol: Obstaravatel je přebírá v prostoru bazénu od Objednatele. Přepočítané
děti Obstaravatel odvede na výcvik a po skončení lekce je, znovu přepočítané, předá na
východní straně bazénu Objednateli.
• Pokud je objednaná výuka 2 x 45 minut, je po 1. lekci přestávka. Děti si pod dozorem
Objednatele docházejí na WC. Přestávka by neměla trvat zbytečně dlouho. Když jsou všechny
děti zpět na bazéně, výuka pokračuje. Pro přechod odpovědnosti za dozor nad dětmi se použijí
přiměřeně ustanovení bodu č. 12.
• Ve sprchách si děti svléknou a vyždímají plavky, vysprchují se a jdou se utřít a osušit.
Oblečené děti si po sobě zkontrolují skříňku, zda nic nezapomněly.
• Za děti které neplavou, odpovídá Objednavatel (pedagog).
• Fotografovat a filmovat lze pouze po dohodě s vedením Obstaravatele. Toto opatření slouží
bezpečnosti dětí.
• Objednatel je povinen se před vstupem seznámit s provozním řádem Oddychového a
relaxačního centra AQUASVĚT, Mostecká 5887, Chomutov a dodržovat jej.
POKYNY RODIČŮM PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Z MATEŘSKÝCH ŠKOL
• Potvrďte, prosím, svým podpisem, že je Vaše dítě zdravé a smí se zúčastnit plaveckého
výcviku. U dětí s kožními problémy (ekzémy apod.) přineste do školky souhlas s plaváním
potvrzený kožním lékařem. Epileptické děti musí mít individuální dozor.
• Na každou lekci potřebuje Vaše dítě plavky, ručník, koupací čepici a čisté sandály nebo pantofle
vhodné k vodě (nejsou povinné). Dlouhovlasí musí mít vlasy sepnuté gumičkou. Školka s sebou
nosí 1 tekuté mýdlo pro celou skupinu. Vše ostatní potřebné k výuce plavání a vodním hrátkám
je k dispozici na bazénu.
• Na začátku třetí lekce plaveckého výcviku vyškrtá mateřská škola na docházkovém listu děti,
které se výcviku nadále účastnit nebudou, a zaplatí plavání za všechny zbylé děti. Tento termín
je pro školku závazný. Kurzovné se nevrací a zameškané lekce se nenahrazují.
• S ohledem na bezpečnost dětí nezasahujte prosím do výuky.

