
       
              KLUB SPORTOVNÍHO PLAVÁNÍ „DELFÍN“ BŘECLAV  

                                                   
                  ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA šk. rok 2017/2018 - odevzdat na druhém tréninku (kopii uschovat) 
          
           Závazně přihlašuji svého syna(dceru)……………………………………………………………………… 
           
           narozen(a)………………..,bydliště………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                    
           email:…………………………………                                telefon………………………………………… 
           
           Rodné číslo (nutné k registraci u plaveckého svazu): …………………………….……/……………….. 

           Platba uhrazena dne:……………………….  (bez uhrazení členství přihlášku neodevzdávat)        
      

a) SKUPINA PRO NEPLAVCE - od 4 let (2x2500 Kč/10měsíců - 2 x týdně Po,St 16,00 - 17,00 hod) 

b)   SKUPINA ZÁKLADNÍHO PLAVÁNÍ - od 5 let (2x2700 Kč/10měsíců - 2 x týdně Po, St 16,00 - 17,00 hod) 

c)    SKUPINA ZÁKLADNÍHO PLAVÁNÍ - od 5 let (2x2700 Kč/10měsíců - 2 x týdně Út, Čt 16,00 - 17,00 hod) 

d)   SKUPINA  ZDOKONALOVACÍHO PLAVÁNÍ - (2x3000 Kč/10měsíců - 2 x týdně Po a St 16,00 - 17,00 hod) 

e)   SKUPINA  ZDOKONALOVACÍHO PLAVÁNÍ - (2x3000 Kč/10měsíců - 2 x týdně Út a Čt 16,00 - 17,00 hod) 

f)     SKUPINA  VÝKONNOSTNÍHO PLAVÁNÍ - (2x3400 Kč/10měsíců - 4 x týdně Po - Čt 17,00 - 18,00 hod) 

g)    SKUPINA ZÁVODNÍHO PLAVÁNÍ - (2x3700 Kč/10měsíců - až 6x týdně) 
- platba půlročně převodem (podrobnosti k platbě na webových stránkách) 
- platba za druhý půlrok do 31.12. 2017 (připsáno na účet)  
- v případě, že platba nebude provedena, dítě se nebude moci dále účastnit pl. tréninků 
- termín plavání září 2016 - červen 2017 
- platba za členství se nevrací, dlouhodobá nemoc (nad 1 měsíc, odhlášení z tréninků) je řešena 

náhradními hodinami - zvláštní případy budou projednány individuálně 
- tréninky probíhají časově dle výuky na ZŠ 
- vstup do šaten 10 min před tréninkem, vstup na bazén 5 min před tréninkem  
- rodiče vstup k bazénům pouze ve sportovním oblečení (plavky - kraťasy, tričko, přezůvky) 
- přítomnost rodičů během tréninků prosíme (postupně) omezit, od října pouze po domluvě s 

trenérem  
- další informace a aktuální informace v průběhu roku – www.delfin-breclav.cz, případně trenér 

777/81 09 84 

!! Nejpozději 14 dnů po odevzdání této přihlášky je nutné odevzdat ještě potvrzení o zdravotní 
způsobilosti. Bližší info a formulář je k vytisknutí na www stránkách klubu. 

!! Níže podepsat pouze jednu možnost !! 

Dítě budu vyzvedávat osobně u bazénu                                              .…………………………………….. 
           podpis rodiče 

Dítě odchází do šatny samo       ...................................................... 
(v šatnách již za dítě odpovídají rodiče)      podpis rodiče                     

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

http://www.delfin-breclav.cz

