
PŘIHLÁŠKA NA PLAVECKÉ
SOUSTŘEDĚNÍ

12. – 13. listopadu 2011

 

Jméno a příjmení dítěte

Já  ………………………………………………………………… (otec/matka*)) 
přihlašuji  své  výše  uvedené  dítě  na  plavecké  soustředění,  pořádané 
plaveckým klubem  Aqua  Poděbrady.  Soustředění  se  koná  v prostorách 
Baby clubu Aquabella v Poděbradech, Hellichova 796, Poděbrady. Svým 
podpisem  potvrzuji,  že  jsem  si  přečetl/-a  důležité  informace,  které  se 
soustředění týkají, a že s nimi souhlasím. Níže uvádím informace, které 
jsou  z mého  pohledu  důležité  pro  trenéry  plaveckého  klubu  Aqua 
Poděbrady  (léky,  alergie,  co  nemá  mé  dítě  rádo,  v případě  změny 
telefonního čísla nové číslo, atd.): 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
V ……………………………… dne ……………………………

podpis otce/matky*) 

DŮLEŽITÉ  INFORMACE

 na soustředění si dítě přinese: 2x plavky, ručník, mýdlo, obuv do 
bazénu, dále je vhodné si přinést (není nutné) ploutve, plaveckou 
čepici, plavecké brýle

 pro pobyt  v Baby clubu:  tenké  tepláky,  triko  s krátkým rukávem, 
spodní prádlo, uzavřené přezůvky (budeme je využívat i ke hrám 
v tělocvičně)

 pro pobyt venku vhodné oblečení, baťůžek na svačinu
 na spaní:  karimatku,  spacák,  pyžamo (tenké),  oblíbenou hračku, 

dále hygienické potřeby
 ofocenou kartičku zdravotní pojišťovny
 Vaše dítě by si nemělo přinést cenné věci (peníze, zlato, stříbro, 

mobily,  atd.) a zvláště si je nenechávat v šatnách. Za případnou 
ztrátu PK neručí!

 stručný harmonogram:
sobota  –  příchod  dle  instrukcí  a  zařazení  do  skupin  (bude 
oznámeno na tréninku dne 7. 11. 2011, dopolední trénink, oběd, 
odpočinek,  hry  venku  nebo  v tělocvičně  dle  počasí,  svačina, 
odpolední trénink, večeře, hry v bazénu, hygiena, spánek
neděle – snídaně, hry, svačina, trénink, oběd, odpočinek, trénink, 
svačina,  vyzvedávání  dětí  mezi  15,30-16,30  dle  rozdělení  do 
skupin. Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu.

 poplatek  ve  výši  800,-  Kč/dítě  uhraďte  prosím  na  účet  č. 
246677572/0300, variabilní symbol 222. Poplatek za soustředění je 
splatný nejpozději do 6. 11. 2011. Do zprávy pro příjemce prosím 
uveďte  jméno  člena  kvůli  identifikaci  platby.  Přihlášku  prosím 
odevzdejte nejpozději do 31. 10 2011.


