Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka číslo 739

HASTRMÁNEK 4+ prvkové plavání – základní všeobecné podmínky kurzu
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Kurz je určen pro děti předškolního věku od 4 do 6 let, probíhá v Plaveckém areálu Klíše.
Výuka 1 lekce je 35 minut + čas na převlečení, tj. celkem 60 minut.
Kurz trvá 3 měsíce (12 lekcí) nebo 6 měsíců (24 lekcí) v období říjen–duben.
Příchod je vždy 15 minut před začátkem lekce.
Maximální počet dětí v jedné skupině u kurzu Hastrmánek 4+ je stanoven na 12 dětí.
Je zakázané se pohybovat a zdržovat se po skončení lekce u bazénu a v šatnách.
Děti předává a přebírá zákonný zástupce/doprovod instruktorům plavání.
Dítě musí být zdravé, pokud bude nemocné nebo mít jakékoliv příznaky nachlazení, nebude mu výuka
umožněna. Za zdraví dětí a předání informací plně zodpovídají jejich zákonní zástupci.
Instruktor je oprávněn – při podezření na nemoc či jiné podezření hygienického charakteru –, provést
úkony, které ochrání ostatní účastníky kurzu a zaměstnance (provede vizuální kontrolu, změření teploty
a oznámí tuto skutečnost příslušným úřadům a provozovateli kurzu včetně zákonného zástupce dítěte;
případně vyloučí dítě z výuky plavání).
Všichni účastníci musejí dodržovat hygienická pravidla a dodržovat návštěvní řád, dbát pokynů
instruktorů a zaměstnanců. V případě nedodržení může být účastník vyloučen z kurzu, a to bez jakýkoliv
náhrad; může být požadována úhrada za škody na majetku i zdraví, které způsobil úmyslně či zatajil
důležité skutečnosti spojené s ochranou zdraví.
Před vstupem do areálu všichni návštěvníci musejí provést dezinfekci rukou.
Na náhradu není právní nárok. Každou řádně předem omluvenou lekci je však možno nahradit, ovšem
pouze v rámci právě probíhajícího kurzu, a to v souladu s kapacitními možnostmi, nelze však převádět
do dalšího kurzu.
Omluvy jsou přijímány formou SMS na telefonním čísle +420 602 548 665 a e-mailu:
petr.urban@msul.cz.
Z náhradní lekce již není možné se omluvit a v případě neúčasti nárok na ni propadá.
Storno a vrácení kurzovného je v případě odhlášení z kurzu v průběhu prvních 2 lekcí ve výši 50 % z
uhrazené částky.
Případná neúčast dítěte na lekcích není důvodem k vrácení kurzovného.
Storno poplatek kurzovného v plné výši 100 % organizace uplatňuje při odhlášení kdykoli po uplynutí
lhůty pro storno poplatek uvedený v bodě č. 14.
Odhlásit se je možné pouze písemně, a to na zasláním e-mailu na oficiální e-podatelnu organizace, tj.
mestske.sluzby@msul.cz.
Na navrácení kurzovného včetně náhrad není právní nárok v případě mimořádných opatření,
hygienických opatření či jiných vydaných opatření a rozhodnutí.
V průběhu školních prázdnin, ředitelského volna, státních svátků, sanitárních dnů či z jiných provozně
technických důvodů se neplave a kurz neprobíhá.
Kurz může být omezen či zrušen ze závažných důvodů ze strany provozovatele.
V průběhu kurzu se může měnit a nově stanovit ceník služeb, podmínky a návštěvní řád.
Dítě může být z kurzu vyloučené pro porušení podmínek, návštěvního řádu nebo pro nespolupráci
s instruktory. Dále pro jiné závažné situace či po domluvě se zákonným zástupcem.
Zákonný zástupce se seznámil se základními všeobecnými podmínkami kurzu, s nimiž podáním závazné
přihlášky a uhrazením kurzovného, plně souhlasí.
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