PŘIHLÁŠKA DO KURZU PLAVÁNÍ
Přihlašuji svoji:

dceru

syna
Příjmení:

Jméno:
Datum narození:
Bydliště:

na
Kurz plavání dětí

Jméno a příjmení matky:

Tel:

Jméno a příjmení otce:

Tel:

Prohlašuji, že jsem byl(a) obeznámen(a) s platným provozním řádem daného bazénu a
zavazujeme se jej dodržovat. Provozní řád bude i nadále k dispozici u plavajících instruktorek
a na webový stránkách centra.
Bereme na vědomí, že jeho porušení může vést k vyloučení z kurzu bez jakékoliv náhrady.
V případě nemoci je třeba dítě omluvit SMS zprávou nejméně 24 hodin předem-jinak je
daná lekce považována za neomluvenou. Neomluvená lekce propadá.
Omluvenou lekci můžeme čerpat v rámci náhradní lekce v daném nebo max. do 3 lekce
následného zaplaceného kurzu.
Zaplacené kurzovné je nevratné.
Souhlasím - nesouhlasím
s případným umístněním fotografií mne a mého dítěte pořízených v průběhu plaveckých lekcí
na webových a facebookových stránkách centra Aperta, pro děti a rodiče.
Se získanými údaji nakládáme v souladu s nařízením GDPR.

V Břeclavi dne

Centrum pro děti a rodiče
ul. Seniorů 1
690 03 Břeclav

Podpis rodičů:

info@prodetiarodice.cz
Telefon: +420 730 806 298
www.prodetiarodice.cz

Provozovatel:
Jana Bravencová
IČO: 67547516

Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19

Já, níže podepsaný _____________________________________________,
prohlašuji, že:
-

nejsem aktuálně diagnostikován/a COVID-19 pozitivní,
mi nebyla nařízená karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19
onemocnění nebo kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou,
se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového
infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu
apod.),
si nejsem vědom/a setkání s COVID-19 pozitivní osobou v posledních dvou
týdnech;
mám negativní test - jsem očkován - případně jsem prodělal COVID-19 a mám
aktivní protilátky proti dané nemoci
se zavazuji bezodkladně informovat plavecký klub Aperta o změně výše
uvedených prohlášení a podepsat nový formulář prohlášení o bezinfekčnosti.

Toto prohlášení je součástí přihlášení se do plaveckého kurzu.

V__________________________ dne ___________

____________________________________
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