Podmínky zapojení do celoroční výuky 2019
1. SK KONTAKT PRAHA plave v Bazénu Strahov, jehož vlastníkem je Magistrát hlavního města Praha a

provozovatelem společnost TPC a.s. Všechny osoby zapojené do programu para plavání nacházející
se v prostorách bazénu musejí dodržovat aktuální Návštěvní řád Bazénu Strahov, pokyny personálu
Bazénu a personálu SK KONTAKT PRAHA. Za bezpečnost plavce ve všech prostorách bazénu a mimo
něj odpovídá kromě doby samotného tréninku plavec nebo zákonný zástupce či doprovod (zejména
ve sprchách je třeba brát v potaz kluzkou podlahu). Případná poranění mimo dobu tréninku řešte s
plavčíkem.

2. Omluvy z tréninku provádějte výhradně přes webovou aplikaci Informačního systému KOWEBIS (dále

jen KOW) na https://app.kontaktbb.cz/. Omlouvat lekce je možné ještě týž den, kdy má lekce
proběhnout. Možnost omluvy mizí 10 min před zahájením lekce. Pouze v případě nouze použijte sms
na číslo 608 003 549 trenérky Alžběty Řehořkové. Omluvy provedené mimo KOW nejsou nemusí být
klasifikovány jako řádné omluvy.

3. Za omluvené lekce lze v KOW požádat o náhrady. O náhrady žádejte výhradně v KOW, ústní nebo

sms žádosti nejsou relevantní. Na žádost o omluvu dostanete buď schválení nebo zamítnutí. Zamítáme
pouze v případě, že náhrada není z personálních důvodů možná. Při zamítnutí žádosti neposílejte
žádost znovu na stejné časové okno. Schvalování náhrady provádíme většinou týden předem. O
náhradu je možné žádat i týž den, kdy by měla proběhnout. Náhrady jsou poskytovány pouze v rámci
plaveckého (školního) roku a do dalšího období se nepřevádí. Na náhrady není automatický
nárok. O náhrady žádejte průběžně a co nejdříve po omluvě. Za nevybrané náhrady se peníze nevrací
- členský příspěvek pokrývá aktuálně cca 25% nákladů na celoroční trénink. Poměrnou část členského
příspěvku vracíme pouze při dlouhodobém přerušení aktivního zapojení, které by nešlo reálně nahradit
v daném školním roce, případně při úplném ukončení plavání (u členů spojeno i s ukončením členství
v klubu případně s pokračováním členství s platbou členského příspěvku Basic). Totéž platí i pro
nečleny a jejich platby za plavání.

4. Veškeré informace, dotazy a přání, pište výhradně na email skkp@sk-kp.cz.
5. Během státních svátků je Bazén Strahov zavřený a plavat nelze. Za státní svátky zadáváme
plavcům automaticky do systému omluvu a vzniká jim nárok na náhradu. Toto a jiná důležitá sdělení
je vždy možno vidět na "nástěnce" v aplikaci KOW s dostatečným časovým předstihem.

6. Parkujte v areálu AC SPARTA, kde máme vlevo po vjezdu do brány rezervovaných 10 míst.
7. Na recepci Bazénu Strahov sdělte zaměstnanci na pokladně, že jdete na Plavání s KONTAKTEM,

obdržíte klíček od skříňky. Po tréninku klíček vraťte. Vstup do šaten je možný nejdříve 15 min. před
zahájením lekce, výjimkou jsou plavci s náročnější asistencí a plavci ze sportovního tréninku. Žádáme
o co nejlepší očištění všech prostředků na nichž/s nimiž vjíždíte/vstupujete do prostor bazénu ještě
před vstupem do šaten - vzhledem ke vztahům s vedením a personálem bazénu NEZBYTNÉ!

8. Za ztrátu cenností či klíče od skřínky zodpovídá plavec či doprovod sám. U vstupu do šatny je

k dispozici trezor. Za poškození majetku plaveckého areálu zodpovídá každý sám, za dítě jeho
zákonný zástupce.

9. Všechny doprovody plavců musí být na bazéně převlečeny (např. tričko, kraťasy). Pokud doprovod

nebude převlečen, nebude vpuštěn do prostor bazénu. V rámci udržení bezpečnosti a kvality lekce si
klub vyhrazuje právo požádat doprovod plavce o dopomoc při vstupu a výstupu do vody.

10. Dokumentace tréninku pro vlastní potřebu je možná, v případě záměru zveřejnění natočeného či
nafoceného materiálu je nutný souhlas statutárního orgánu KONTAKTU bB a SK KONTAKT PRAHA.

11. Platbu členského příspěvku nebo platbu nečlena uhraďte dle pokynů k platbě. Platbou souhlasíte

s Propozicemi, Podmínkami a Návštěvním řádem bazénu (na www.bazenstrahov.cz) a budete se jimi
řídit. Opakované porušování ustanovení těchto dokumentů může být důvodem k vyloučení z programu.

12. PARA PLAVÁNÍ v pojetí naší metody Aqua/E/Motion Therapy je o celkovém osobnostním rozvoji.
Chceme, abychom se jak plavci, rodiče, tak personál cítili dobře. Náročnost, důslednost a otevřená
komunikace jsou základem tohoto pojetí.
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