KLUB SPORTOVNÍHO PLAVÁNÍ „DELFÍN“ BŘECLAV, z.s.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA šk. rok 2021/2022 (kopii uschovat)
- vše čitelně vyplnit Závazně přihlašuji svého syna(dceru)………………………………………………………………………
narozen(a)………………..,bydliště…………………………………………………………………………..
email:…………………………………..........

telefon…………………………………………

Rodné číslo (nutné k registraci u plaveckého svazu): …………………………...…/………………..
Platba za první pololetí zaplacena dne: ............................................
(platba za 2. pololetí do konce prosince 2021)
Do skupiny (zakroužkovat skupinu):
a)
b)
c)
d)
f)
g)

SKUPINA PRO NEPLAVCE
SKUPINA ZÁKLADNÍHO PLAVÁNÍ
SKUPINA ZDOKONALOVACÍHO PLAVÁNÍ
SKUPINA ZÁVODNÍ PŘÍPRAVKA
SKUPINA KONDIČNÍHO PLAVÁNÍ
SKUPINA ZÁVODNÍHO PLAVÁNÍ
-

1 platba do 13. 9. 21 (podrobnosti k platbě na webových stránkách)
2 platba do 31.12. 2021
v případě, že platba nebude provedena, dítě se nebude moci dále účastnit pl. tréninků
termín plavání září 2021 - červen 2022
platba za členství se nevrací, dlouhodobá nemoc (nad 1 měsíc spolu s odhlášením z tréninků) je řešena náhradními hodinami - zvláštní případy budou projednány individuálně
přerušení tréninku kvůli COVIDu, platba přechází na další období, nebo se vrací
vstup do šaten 10 min před tréninkem, šatny nutno opustit do 15 minut po ukončení tréninku
rodiče vstup k bazénům na tréninky povoleny pouze u neplavců, ve sportovním oblečení (plavky - kraťasy, tričko,
přezůvky), u ostatních dětí jen po domluvě s trenérem
děti ze skupiny neplavců a zákl. plavání předávají a přebírají rodiče vždy od trenéra u bazénu (rodič vždy převlečen do lehkého sportovního oblečení), z ostatních skupin dle zvážení rodičů lze odcházet samostatně - rodiče za
děti v šatnách zodpovídají. Níže podpisem vybrat jednu z možností.
další informace a aktuální informace v průběhu roku – www.delfin-breclav.cz, případně trenér 777/81 09 84

!! Přílohou této přihlášky budou 3 dokumenty:
a) Souhlas se zpracováním osobních údajů - v kolonce oddíl/klub vyplnit "Klub sportovního plavání "DELFÍN" Břeclav
b) Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
c) Potvrzení o zdravotní způsobilosti (možno odevzdat dodatečně).
Bližší info a formuláře jsou k vytisknutí na www stránkách klubu.
Všechny dokumenty vytisknout, vypsat, podepsat a odevzdat trenérovi / trenérce dítěte na prvním tréninku.
!! Níže podepsat pouze jednu možnost !!
Dítě budu vyzvedávat osobně u bazénu
(neplavci a základní pl. povinně)

.……………………………………..
podpis rodiče

, nebo
Dítě odchází do šatny samo
(v šatnách za dítě odpovídají rodiče)

V Břeclavi dne:...........................

......................................................
podpis rodiče

