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PRAVIDLA k PLAVECKÝM KURZŮM 
pořádaných SVČ Dobřichovický domek 

 
 

1. Je třeba dodržovat návštěvní řád a požadavky bazénu, které se mohou měnit, a to 
vzhledem k hygienické situaci v zemi či kraji, na základě nařízení či doporučení 
vlády a krajské hygienické stanice provozovatelům bazénů. 

 

2. Lekce probíhají vždy v prostorách Wellness bazénu Dobřichovice v den a čase 
uvedeném v přihlašovacím a náhradovém systému Auksys. Prosím, omlouvejte děti, 
pokud nedorazí na lekci, aby mohly nahrazovat ostatní děti! Náhrada Vám vzniká, pokud 
omluvíte dítě den před lekcí do 20. hodiny. Náhrady se nepřesouvají do dalšího 
pololetí! 

 

3. Doporučujeme plavecké brýle (NE POTAPĚČSKÉ S NOSEM!), které dítěti sedí a má 
je upravené přímo na sebe před začátkem každé lekce!!! 

 

4. Pro vstup do šaten využívejte 15 minut před zahájením lekce a choďte prosím včas, 
pozdní příchod velmi narušuje průběh kurzu. 

 

5. Doprovod může dítěti pomoci v šatně a ve sprše. Předání dětí instruktorům probíhá 
přímo v prostoru bazénu, ale není možné se zde ani v šatnách zdržovat déle než po 
dobu nezbytně nutnou. Pokud jde dítě do šaten, sprch a následně k nebo z bazénu 
samo, neneseme za něj v případě možného úrazu žádnou zodpovědnost. Stejně je tomu 
v případě potřeby přerušit lekci (WC apod.). Instruktor zodpovídá za dítě pouze 
v prostoru bazénu, ne v jeho přilehlých prostorech! 

 

6. Prosíme Vás jménem SVČ i vedení bazénu, abyste se co možná nejméně zdržovali 
přímo v prostorách bazénu, pokud samozřejmě nechodíte do kurzu plavání s miminky a 
batolaty. Je to z hygienických důvodů a také z důvodu rušení konce předchozí lekce, 
která probíhá před tou Vaší. Děti doveďte do místnosti, kde je bazén, a řekněte jim, ať si 
v tichosti sednou na lavičku a počkají na instruktorku. Jakmile instruktorka skončí 
předchozí lekci, hned se Vašim dětem bude věnovat. V průběhu lekce můžete své děti 
pozorovat přes prosklené dveře. Pokud budou potřebovat na WC a nezvládnou ještě 
samy, prosím obejděte přes sprchy a tam jim můžete pomoct. 
Pokud máte jakýkoli důvod k tomu, abyste se zdržovali v prostoru bazénu, prosím, 
konzultujte toto s instruktorkou předem, níže zasílám telefonní čísla. V tomto případě Vás 
ale zdvořile žádám, abyste byli převlečení do jiného oděvu, než ve kterém přijdete, a 
máte na nohou pantofle. 
 

7. Pokud se dítě z jakýchkoliv důvodů nebude moct zúčastnit některé lekce, žádáme o 
včasnou omluvu přes náhradový systém do 20 hodin předchozího večera, čímž si 
zajistíte možnost náhrady, v opačném případě Vám lekce propadá. Dále Vás velmi 
žádáme také i o pozdější omluvy, protože tím uvolníte místo a umožníte náhradu 
někomu jinému. 
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Další, 8. bod se týká nových podmínek pro vstup do bazénu ze strany pronajímatele 
bazénu: 

 

a) Ve sprše je nutné se osprchovat a umýt mýdlem (BEZ PLAVEK)! 

b) Doporučujeme používat ve všech prostorách (hlavně mokrých) ČISTÉ pantofle 
z důvodu možného uklouznutí. 

c) Kojenci až děti do 3- 3,5 let, které si neříkají pravidelně na záchod, MUSÍ mít 
neoprenové plavky. Do 2 let je to povinnost! Doporučujeme značku SplashAbout 
Happy Nappy - https://splash-about.heureka.cz/kojenecke-
plavky/?gclid=CjwKCAjwqZPrBRBnEiwAmNJsNrr7riMyw1JTFLnjuWF-
xDk5t19lYK0_UIcxAiPa7SXlyQkqtUtyLBoC4IcQAvD_BwE 

Pokud Vaše dítě do 3,5 let nebude mít tyto plavky, na konci stvrzujete svým 
podpisem, že si dítě říká samo na záchod!!! 

Při nehodě (úniku stolice), ať už pojišťovna škodnou událost uzná nebo ne, 
stvrzením těchto pravidel souhlasíte, že se budete finančně podílet na náhradě za 
čištění bazénu, rušení následných lekcí apod. v reálném rozsahu! 

d) Dále také prosíme o používání plaveckých čepic, kvůli praktičnosti při výuce 
plavání, dále následnému sušení vlasů a hlavně čistotě bazénu. 
Ideálně určitě u dětí s vlasy delšími než 5 cm a které jsou schopné snést čepici na 
hlavě. Malé děti nemusí mít nutně čepice PU, ale i z nylonu, ty netahají. 

Plenky i čepice budou na bazénu k zakoupení, ale prosím, nespoléhejte na to!!! 

e) Všechny věci ideálně podepište lihovým fixem, aby personál věděl, co komu patří, a 
mohli jsme Vám věci při příštích lekcích vracet! 

f) Po ukončení lekce je 20 minut na opuštění prostoru bazénu a šaten. Důvodem je 
konání dalších kurzů probíhajících v bazénu. Po opuštění šaten můžete využít na 
aklimatizaci prostor u recepce. Pokud se chcete zdržet déle, prosím využijte přilehlé 
kavárny (Dorty Černý, La Fontána, Panská zahrada apod.). Důvodem je opět konání 
dalších kurzů. 

 

9. Nerespektování těchto pravidel účastníků kurzu může být důvodem k vyloučení 
z kurzu, a to bez nároku na vrácení kurzovného. 

 

 
 

Kontakty na instruktory: 
Po, Út, St – Daniela Čermáková (605 233 542) 
Čt – Jana Bergerová (777 194 787) 
Pá – Štěpánka Stonová (602 466 369) 
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