
Sportovní plavecký klub Slavia Liberec, z.s.                                                      

Přihláška k plaveckému výcviku pro školní rok 2020-2021              

Vážení rodiče, 

chtěli bychom Vás informovat o roce dalším. V prvním pololetí 2020 z důvodu Covid-19 byly všechny bazény uzavřeny a 

plavecká výuka a tréninky vašich dětí proběhly pouze částečně, v únoru a březnu. Pro některé skupiny se nakonec podařilo 

zajistit tréninky i v červnu. V plaveckém klubu byly také provedeny organizační změny a zejména došlo ke sjednocení do 

jednoho klubu „Sportovní plavecký klub Slavia Liberec, z.s. s novou zkratkou PKLbc. Od sjednocení si slibujeme zejména 

možnost kvalitnější přípravy našich plavců a také větší partu, kde se vždy lépe všechno zvládá.   S novým rozdělením 

družstev souvisí i změny v termínech a časech tréninkových a výcvikových hodin. Nemusíte se ničeho bát, trenéři zůstali u 

vašich dětí téměř vždy shodní. Ke změně může dojít, pokud došlo k posunu do jiného družstva. I sem však postupují se svými 

kamarády. 

Na příští školní rok Vám navrhujeme pokračování a na základě výkonnosti a dovednosti bude Váš 

syn/dcera zařazen/a do družstva …………….. Celá částka oddílových příspěvků za pololetí je ……………, 

tato vám bude snížena o částku, kterou jste uhradili v prvním pololetí 2020, vaše výše platby je tedy 

……………… Nelze hradit částku na celý rok, pouze na toto podzimní pololetí! Plavecká výuka bude 

zahájena již v září 2020. Pokud některé z vašich dětí již nebudou chtít pokračovat, bude vám na základě 

vaší žádosti poměrná část platby za 1.pololetí vrácena na účet, z kterého vaše platba přišla. Podrobné 

informace o tréninkových skupinách, časech apod. bude zveřejněna na webových klubových stránkách 

současných oddílů SPKLi a SlLi, v průběhu června pak i na novém webu PKLbc. 

Byli bychom velice rádi aby se vaše dítě dále zdokonalovalo a také reprezentovalo nový velký klub. 

Zařazení do družstev jsem velice zvažovali a vždy konzultovali s trenéry, pro další období, potřebujeme 

vaší spolupráci. Potvrďte svůj zájem posláním vyplněné Přihlášky (scan/fotka) nejpozději do 30.6.2020 

na e-mail: info@pklbc.cz . V případě, že do tohoto data Přihlášku neobdržíme, nemůžeme vám již 

zaručit umístění vašeho dítěte do některého z družstev! 

Stanovený týdenní počet tréninků je závazný a nelze jej měnit. Pokud nebude dítě docházku bez řádné omluvy plnit, může 

být v dalším období vyřazeno. PKLbc zodpovídá za děti pouze po dobu trvání určených výcvikových hodin. PKLbc pořádá 

výuku plavců a tréninky jako systematickou a pravidelnou sportovní činnost. Vzhledem k tomu vás žádáme, abyste 

nejpozději v den nástupu dítěte na výcvik (tedy začátkem září) předložili lékařem potvrzenou Lékařskou prohlídku, že se 

dítě může plaveckého výcviku účastnit! (Případně dříve scan e-mailem).  

Pro váš i náš lepší přehled o dění v klubu, budeme zavádět SW pro digitální zprávu. Během prázdnin budete emailem 

vyzvání k registraci do tohoto systému a následně vám budou zaslány i informace k platbě členských příspěvků. 

 

Příspěvky bude možné platit na č.účtu: 705805773/0300, k identifikaci platby uveďte  vždy variabilní 

symbol a prosíme do textu platby: Jméno dítěte + zařazení do družstva. Příspěvky jsou splatné 

nejpozději do 31.8.2020. 

Případné dotazy prosím směřujte na uvedený e-mail info@pklbc.cz  

jméno a příjmení …………………………………..……………….datum narození……………………………… 

plavecké družstvo   ………………………… 

podpis plavce……………………………………….  podpis rodiče ……….….………….………………………… 

kontaktní telefon/y..………………….………………    kontaktní mail/y ……….……………..……………….. 


