
Year 7-8 

PŘIHLÁŠKA DO PLAVECKÉHO KURZU 

Application form for Swimming lessons 

Tímto přihlašuji svého/svou  syna/dceru………………………….………………………(jméno,příjmení) 
na lekce plavání v Plavecké škole Kapitán se sídlem K Nedvězí 107, 104 00 Praha 10 – Královice, 
www.plaveckekurzypraha.cz, organizuje a provozuje plavecké kurzy, které se konají v plaveckém 
areálu: SK Slavia, Vladivostocká 10, Praha 10 - Vršovice. 

I hereby register my son/daughter ……………………………………………………....(name, surname) to 
the swimming lessons in Swimming school Kapitán registered K Nedvězí 107, 104 00, Praha 10 - 
Královice, www.plaveckekurzypraha.cz, organizes and operates swimming courses taking place in the 
swimming area: SK Slavia, Vladivostocká 10, Prague 10 - Vršovice. 

 Datum zahájení/     1. pololetí Datum ukončení/ 1. 
pololetí 

V termínu od – do 
     hodin/ I. pol. 

Název plaveckého 
areálu 

 Úterý 6. 10. 2020 Úterý 26. 01. 2021 14,15 – 15,00 hod. Vladivostocká 10, 

Praha 10 

Věk/ Age: 

Zkušenosti v plavání, popř. bloky k odstranění/Experience in swimming, resp. blocks to remove: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Prohlašuji, že můj syn/dcera je schopen/schopna zúčastnit se výuky plavání, je v dobrém zdravotním 
stavu, netrpí žádnou vážnou chorobou. Prohlašuji, že pokud by došlo v průběhu trvání plaveckého 
kurzu ke zdravotním potížím, na které by měl být brán ohled, budu o této skutečnosti informovat 
škole, které mé dítě navštěvuje. Souhlasím s tím, že v průběhu plavecké hodiny (při ukázce 
jednotlivého pohybového prvku) se mohou instruktoři plavání dotýkat dětí. 
I declare that my son / daughter is able to attend swimming lessons, is in good health and is not 
suffering from any serious illness. I declare that if there are any health problems that should be taken 
into account during the course of the swimming course, I will inform the school my child attends. I 
agree that during the swimming lesson (when demonstrating an individual movement element), 
swimming instructors may touch children. 

Seznamte se i vaše dítě s návštěvním řádem plaveckého bazénu na Slavii, který můžete naleznout na 
našich webových stránkách. 
Please get acquainted with the visitor rules of the swimming pool in Slavia, which you can find on our 
website. 

……………………………  ………………………………………. 

Datum/Date:                                                            Podpis zákonného zástupce/Signature: 

https://maps.google.com/?q=Vladivostock%C3%A1+10,+Praha+10+-+Vr%C5%A1ovice&entry=gmail&source=g
http://www.plaveckekurzypraha.cz/

