
Plavecké jasličky KIKA 

Slavka Sádovská  

tel.: 0903 544 370  

mail: slavkazv@gmail.com 

 

Dohoda o poskytnutí služieb. 
 
1. Kurzy plávania dojčiat a batoliat sa uskutočňujú v hygienicky nezávadných priestoroch 

na základe lekárskeho potvrdenia, vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky a čestného 

vyhlásenia, podpísanej dohody o poskytnutí služieb a zaplatení kurzovného. V priebehu 

kurzu je každý účastník správať sa podľa pokynov inštruktorky, dodržiavať 

bezpečnostné a hygienické zásady s ktorými je oboznámený pri prvej lekcii. Ak 

účastník poruší zásady hygieny, bude po predchádzajúcom upozornení vylúčený 

z kurzu bez nároku na vrátenie kurzovného.  
2. Poplatok za kurz je nutné uhradiť najneskôr v deň začatia kurzu v hotovosti alebo 3 dni 

pred začatím kurzu bankovým prevodom na č.ú.: SK2711000000008017000839, 

variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR, do správy pre 

prijímateľa uveďte meno DIEŤAŤA! V poplatku je zahrnutý prenájom bazénu, 

výučba za 8 lekcií a poskytnutie plaveckých pomôcok.  

3. V prípade, že sa dieťa, resp. rodič nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť lekcie, je 

povinný svoju neúčasť nahlásiť najneskôr do 6:30 v deň, kedy mal lekciu absolvovať. 

V prípade neodhlásenia stráca nárok na náhradnú lekciu. Nahlásené – ospravedlnené 

lekcie je možné si odplávať v rámci „náhradného kurzu“ t.j. keď je počet vymeškaných 

ospravedlnených lekcií z predchádzajúcich kurzov 7 alebo 8. Ak sa účastník rozhodne 

ukončiť plávanie, odpláva si svoje náhradné lekcie v dohodnutých termínoch, najneskôr 

však v nasledujúcom kurze. Neodplávané náhradné lekcie nie je možné nahrádzať!  

4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje informovať rodičov o zaradení dieťaťa do kurzu 

a prípadných zmenách. 

5. Súhlasím, aby fotografie z lekcií plávania boli zverejnené na webovej stránke 

plaveckých jasličiek KIKA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              ....................................................                               .......................................... ...... 

                   za plavecké jasličky KIKA                                                      rodič 

 

 

 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA A ČESTNÉ PREHLÁSENIE 
  

Ja, dole podpísaný(á) čestne vyhlasujem, že som si vedomý(á) právnej zodpovednosti za 

svoje dieťa, ktoré týmto záväzne prihlasujem do kurzov „plávania“ dojčiat a batoliat. 

 

Priezvisko a meno dieťaťa .......................................................................................................  

 

Dátum narodenia ......................................................................................................... ............. 

 

Bydlisko ............................................................................................................................. ...... 

 

tel.č. ............................................................ mail .................................................................... 

 

Ďalej vyhlasujem, že som bol(a) oboznámený(á) so zásadami spolupráce a dodržiavaní 

hygieny, organizačnými záležitosťami a bezpečnostnými opatreniami. Bol(a) som 

upozornený(á), že v prípade nedodržania hygienických opatrení budem vylúčený(á) z kurzu 

bez nároku na náhradu škody. 

 

Rovnako vyhlasujem, že z pravidelných prehliadok dieťaťa lekárom 

MUDr.............................................. v poradni detského zdravotného strediska nie som si 

vedomý(á) žiadnej prekážky z hľadiska zdravotného stavu dieťaťa, ktorá by znemožňovala 

vykonávať vyššie uvedenú činnosť. Zaväzujem sa, že budem do kolektívu dochádzať s 

dieťaťom v dobrom zdravotnom stave. 

 

Čestne vyhlasujem, že sme v poslednej dobe neprišli do styku so žiadnou infekčnou 

chorobou. 

 

OTEC 

Priezvisko a meno ................................................................dát.nar. ...................................... 

 

číslo OP ................................................... povolanie ........................... ................................... 

 

MATKA 

Priezvisko a meno ................................................................dát.nar. ........... ........................... 

 

číslo OP ................................................... povolanie .............................................................. 

 

 

V ..............................................  dňa .............................. podpis ................................. ........... 
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Hygienické a bezpečnostné pravidlá 
  

 

V priestoroch šatní, spŕch a pri bazéne je nutné používať prezuvky (nebezpečenstvo 

pošmyknutia). Taktiež je zakázané nosiť do týchto priestorov sklenené predmety. 

 

Doprevádzajúce osoby pri bazéne musia byť tiež oblečené v plavkách! 

 

Pred vstupom do bazéna sa najprv osprchuje rodič, alebo dospelá osoba, ktorá ide 

s dieťatkom do vody. Pri sprchovaní je nutné vyzliecť si plavky (nestačí stiahnuť si ich po 

kolená), namydliť sa, osprchovať, preprať plavky a tak si ich obliecť.  

 

Potom osprchujú rodičia deti, po osprchovaní oblečú deťom plavky. Detičky, ktoré sa ešte s 

istotou nepýtajú na potrebu musia mať plienku do vody a neoprénové plavky. 

 

Dlhé vlasy je potrebné si vypnúť, prípadne použiť čiapku. Pred vstupom do bazéna 

nepoužívajte make-up! 

 

Po použití nočníka je potrebné opäť deti umyť mydlom, osprchovať, vyplákať plavky 

a nočník vyliať a osprchovať. 

 

Do bazéna sa vstupuje cez dve nádoby. V prvej je dezinfekčný prostriedok, v druhej čistá 

voda. Cez obe nádoby je nutné prejsť oboma nohami. 

 

Pri bazéne sú k dispozícii vreckovky na utretie nošteka a nádoba na použité vreckovky. 

 

V šatni sú k dispozícii tampóniky na vysušenie ušiek. 

 

Do bazéna je zakázané nosiť vlastné hračky! Všetky pomôcky sú totiž dezinfikované. 

 

Po skončení lekcie vyberte pomôcky z vody na breh. 
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