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Městská sportovní Turnov s.r.o                                                                Plavecký bazén Turnov Výšinka  

Vojtěcha Maška 2300, 51101 Turnov                                                      Jana Palacha 804, 51101 Turnov  

IČ:25941340, DIČ:CZ25941640                                                              bazen-turnov@seznam.cz,  

                                                                                                                  tel. : 481 322 240 

Přihláška do oddílu plavání 2019/2020 

,,PLAVECKÝ ODDÍL TURNOV“ 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE:       ..….………………………………. 

 

DATUM NAROZENÍ DÍTĚTE:       ……………………………………. 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:                      

 

………………………………………………………………………….. 

 

EMAIL A TELEFONNÍ ČÍSLO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: 

 

…………………………………………………………………………. 

Ceny kurzů / za školní pololetí :     s     sportovní plavání a školní neplavci: 2500,- Kč  

                                                                           Mišutka: 3500,-Kč (děti 3-6let) 

 

       Potvrzuji, že moje dítě účastnící se plaveckého kurzu ani osoba doprovázející dítě ve 

vodě netrpí žádnou infekční či jinou chorobou, která by mohla ohrozit zdraví dítěte nebo 

ostatních účastníků kurzu.  

 

So   Souhlasím s Podmínkami ochrany osobních údajů  

 

 

Datum:………………..                                        Podpis:……………….. 

mailto:bazen-turnov@seznam.cz
http://www.misutka.eu/ochrana-osobnich-udaju/
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PLAVECKÝ KURZ: Prosíme o zaškrtnutí, do kterého kurzu by jste chtěli vaše 

dítě přihlásit. 

       1. Mišutka - (3-4roky), neplavci 

Děti, které nezvládají základní plavecké dovednosti jako jsou: plavecké dýchání, splývavé 

polohy na prsou, na zádech, schopnost potopit se a orientovat se pod hladinou, nezvládnou 

pád či skok do vody. 

 

       2. Mišutka (3-4 roky), pokročilí 

Děti, které zvládají základní plavecké dovednosti (splývavá poloha na zádech a na prsou, 

orientují se pod hladinou. S plaveckým páskem uplavou 8m. 

 

       3. Mišutka (4-5 let) 

 Děti, které zvládají základní plavecké dovednosti: plavecké dýchání, splývavé polohy na 

prsou a na zádech, schopností potopit se a orientovat se pod hladinou, zvládnou pád či skok 

do vody. Bez zjevných známek vyčerpání překonají ve vodě souvislým plaváním s plaveckým 

páskem vzdálenost 20 m a také zvládnou pád do hlubší vody.  

 

       4. Mišutka přípravka (5- 6let, předškoláci) 

Děti, které zvládají základní plavecké dovednosti (splývavá poloha na zádech a na prsou, 

orientují se pod hladinou, zanoření – vylovení předmětu z přiměřené hloubky..).Bez zjevných 

známek vyčerpání překonají ve vodě souvislým plaváním vzdálenost 50 m a také zvládnou pád 

do hlubší vody.  

 

       5. neplavci (1. třída)  

Děti, které nezvládají základní plavecké dovednosti jako jsou: plavecké dýchání, splývavé 

polohy na prsou, na zádech, schopnost potopit se a orientovat se pod hladinou, nezvládnou 

pád či skok do vody. 

 

       6. sportovní plavání (1.třída)  

Děti, které zvládají základní plavecké dovednosti (splývavá poloha na zádech a na prsou, 

orientují se pod hladinou, vylovení předmětu z přiměřené hloubky..).Bez zjevných známek 

vyčerpání překonají ve vodě souvislým plaváním vzdálenost 100 m a také zvládnou pád do 

hlubší vody. Překonání stometrové vzdálenosti se předpokládá již poměrně dostatečná 

plavecká technika. 
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