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1. Základní ustanovení 

Provozní řád plavecké školy je závaznou směrnicí, která stanovuje povinnosti 
a odpovědnost všech účastníků plavecké výuky. 

Všichni účastníci plaveckého kurzu jsou povinni se s tímto Provozním řádem 
seznámit a následně jej respektovat a dodržovat. 

2. Organizační pokyny/Hygienické podmínky  

• 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 zákonný zástupce nebo jím pověřený zástupce 
starší 18 let. 

• Vstup do šatny bude umožněn cca 15 minut před zahájením kurzu na základě 

předložení průkazky vystavené PŠ VODNÍ SVĚT, kterou obdržíte na pokladně po 
zaplacení kurzu. 

• 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). 

• Před vstupem do šaten je účastník povinen odložit obuv do sáčku a odnést do 
skříňky v šatně. Pro otevření skříňky prosím přečtěte návod.  

• V celém prostoru šaten, sprch a bazénu je přísný ZÁKAZ běhání.  

• Před vstupem do bazénu je nutné celé tělo umýt mýdlem bez plavek a důkladně 
se pod sprchou opláchnout. Po každém použití WC je nutné se opět osprchovat. 

• Dlouhé vlasy sepnout, tak aby nepřekážely při lekci, doporučujeme plaveckou 
čepici pro děvčata s dlouhými vlasy a dále kvalitní plavecké brýle.  

• Každý účastník plavecké výuky musí mít čisté plavky bez kovových a 
umělohmotných součástí, které mohou být příčinou úrazu. 

• Dítě od Vás převezme instruktor PŠ VODNÍ SVĚT osobně u východu ze sprch, 
kde provádí prezenci při každé lekci. Zde Vám dítě opět vrací. Žádáme 
doprovod dítěte, aby se nepohyboval v civilním oblečení v bazénových 

prostorách. Na ukázkové lekce se prosím převlékněte do oblečení vhodného do 
teplých bazénových prostorů.   

• Po dobu výuky není možné zdržovat se u bazénu. Pokud máte zájem v této 
době plavat, je nutné zakoupit si vstupenku u pokladny.  

• Po skončení kurzu instruktor PŠ VODNÍ SVĚT odvede děti opět do prostoru 

východu sprch a osobně je předá rodičům nebo pověřenému zástupci staršímu 
18 let. 

• Po skončení lekcí dětí není možné využívat bazén ani atrakce Vodního světa 
Kolín bez vstupenky. Pokud chcete tyto služby využívat, je nutné zakoupit 
vstupenku pro sebe a dítě na další hodinu. 

• 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.  
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4. Kurz/Lekce:  

Do kurzu mohou být zařazeni děti pouze na základě řádně vyplněného 
Přihlašovacího formuláře.  

Do kurzu mohou být zařazeni děti ve věku od 3 - 14 let.  

Kurzů se nemohou účastnit děti s:  

• infekčními a akutními onemocněními  

• kožními onemocněními  

• onemocněním srdce  

• alergiky (na chemické látky v prostředí bazénů)  

Rodiče odpovídají za svá prohlášení podepsaná v řádné přihlášce.  

Do areálu se dostavte alespoň 15 min. předem. Předejdete tím zbytečnému spěchu 
a narušení lekce.   

Průkaz účastníka kurzu (Plavenka) – je vstupenkou pro dítě do lekce.  

Cena kurzu na pololetí je 12 lekcí/1500Kč/1x týdně/45 minut 

Náhradní lekce neposkytujeme.  

Úhrada kurzu – hotově na pokladně Vodního světa Kolín. Úhrada musí být 
provedena nejpozději týden před začátkem první lekce.  

Převodem z účtu na bú 35-9877610287/0100 do zpráv jméno dítěte a termín a čas 
kurzu.  

Storno podmínky  

V případě stornování kurzu před zahájením kurzu (tj. do začátku 1. lekce) máte 
nárok na vrácení celé částky kurzovného poníženého o 10% z ceny kurzovného 

jako náhradu na ušlou mzdu a administrativní výkony.  Částku v této výši lze vrátit 
nejdéle do sedmi dnů od zahájení kurzu, do kterého byl klient přihlášen.  

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 nedodržení dohodnutých podmínek 
kurzu.  

V případě ukončení kurzu z důvodu dlouhodobé nemoci Vám bude vrácena částka 

za lekce, které nebyly v daném kurzu vyplavány. Částka Vám bude vrácena na 
základě lékařského potvrzení. Částku vracíme nejpozději do 14 dnů po ukončení 

daného kurzu.  

Pokud bude z nějakého důvodu lekce zrušena (technické důvody, nemoc 
instruktorů), bude Vám náhradní lekce nabídnuta automaticky.  

 



NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PLAVECKÉ ŠKOLY VODNÍ SVĚT  

TÝMOVÝ KURZ PLAVÁNÍ PRO DĚTI  Směrnice č.2 – v2 
 

 

Lekce plavání  

Lekce plavání začíná a končí převzetím účastníka plavecké výuky instruktorem. Od 
tohoto okamžiku je účastník povinen dbát pokynů instruktora:  

• do bazénu vstupuje na přímý pokyn instruktora a to nařízeným způsobem  

• skákat do vody je povoleno VŽDY pouze z prostoru, který určí instruktor a VŽDY 

pod jeho přímým dohledem  

• před skokem se musí účastník vždy přesvědčit, že nikoho svým skokem 
neohrožuje  

Povolené skoky do vody:  
a) šipka  

b) po nohách (panák, hřebík,…  

c) kufr (vajíčko…)  

 

Zakázané skoky do vody:  

a) střemhlav (kapitán…)  

b) salta vpřed i vzad  

c) skok nazad  

d) vruty (vrtule, vrtulník,…)  

• na plavecké dráhy se nevěšet, nesedat ani nestoupat  

• plavecké pomůcky musí účastníci kurzu ukládat na jedno místo na okraji bazénu 
tak, aby nedošlo k ohrožení ostatních návštěvníků bazénu (uklouznutí)  

• účastníci kurzu musí nahlásit instruktorovi každý i drobný úraz či indispozici  

• v případě, že se účastník potřebuje z jakýchkoli důvodů vzdálit z výuky, je 

povinen toto oznámit instruktorovi. Důvodem se rozumí například nevolnost, 
potřeba WC apod.  

• do prostoru šaten odchází účastníci plavecké výuky řádně osušeni, vstup do 

šaten bez osušení je velmi nebezpečný z důvodů pádu na kluzké mokré 
podlaze. Prosíme o ohleduplnost ke všem klientům navštěvujícím bazén.  

• v šatně se obléknou a obuv si nazují v prostoru k tomu určeném  

• udržujte čistotu, po Vás přijdou další.  

 

Metodika kurzu  

Před zahájením kurzu jsou rodiče/doprovodné osoby seznámeni s účelem, 
metodikou a organizaci kurzů, hygienických zásadách a bezpečnostních opatřeních.  

Všechny kurzy plavání jsou vedeny instruktorkami s osvědčením (Instruktor 

plavání, trenér plavání).  

Cílem kurzu je:  

• vytvořit pozitivní vztah k vodě  

• naučit orientaci nad vodou i pod vodou, technika výdechu do vody  
• prohloubit plavecké dovednosti 
• výuka základů tří plaveckých způsobů 
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• prohloubení základů plaveckých způsobů, přechod k pokročilému plavání 
• zvýšení plavecké kondice, otužování, posílení imunitního systému  

• výuka sebezáchrany ve vodním prostředí 

 

 

 
Podpisem na přihlašovacím formuláři stvrzuji, že jsem se seznámil s provozním 

řádem Vodního světa Kolín a budu ho dodržovat. V případě nedodržení provozního 
řádu a uvedených instrukcí bude mé dítě bez nároku na vrácení kurzovného z kurzu 

PŠ VODNÍ SVĚT KOLÍN 


