Centrum péče o matku a dítě
Krytý plavecký bazén Náchod

ORGANIZAČNÍ POKYNY
PLATNÉ OD 1. 9. 2016
PRO KURZY PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT
od ½ roku věku dítěte
1) zakoupit je možné pouze 10 lekcí plavání tj. celý kurz (4 kurzy / školní rok)
- cena 1.500,- Kč / 10 lekcí;
2) pokud jsou v jednom kurzu (při zaplacení 10 lekcí u všech sourozenců) zařazeni
sourozenci, má druhý a další sourozenec slevu kurzovného ve výši 300,- / 10 lekcí;
3) pokud je nepřítomnost ve stávajícím kurzu více jak 5 lekcí (6-9 lekcí), je možné
doplatit chybějící lekce (4-1 lekci) a celých 10 lekcí vyčerpat ve své skupině
v následujícím kurzu;
4) nepřítomnost na lekci rodiče telefonicky ani osobně neomlouvají;
5) za nepřítomnost na lekci nejsou vraceny peníze, ale je poskytována možnost čerpání
náhradní lekce:
- pro děti do 1 roku:
v neděli od 8:30 hod.
- pro děti od 1 roku do 3 let:
v neděli od 10:20 hod.
ve středu od 14:15 hod.
- pro děti od 3 let:
ve středu od 15:00 hod.
v neděli od 9:30 hod.;
6) náhradu lze vybírat pouze ve vypsané termíny v bodu 5);
7) náhradu nelze vybírat za lekci, která je týž den;
8) náhrady lze vybírat pouze do konce následujícího kurzu, poté nevybrané lekce
propadají;
9) časy náhrad se mohou měnit na začátku každého kurzu, na náhradu není třeba se
objednávat;
10) - zrušit kurz s vrácením části kurzovného (100,- Kč / lekci) lze pouze z vážných
zdravotních důvodů (vážná nemoc, další těhotenství apod.) po předložení lékařského
potvrzení a jen v případě, že kurzovné za kurz bylo uhrazeno v plné výši (vracení
kurzovného se nevztahuje na náhrady) a pokud nebude dítě pokračovat ani
v následujícím kurzu;
- kurzovné se vrací až od poslední navštívené lekce;
- zrušení kurzu s vrácením kurzovného je možné jen do 3 týdnů od počátku
nemoci, která je důvodem rušení kurzu (po této lhůtě se kurzovné vrací jen v
případech, kdy rodiče telefonicky – tel.: 491 427 740, mailem: sport.nachod@wo.cz či
osobně nemoc oznámí).

