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T.J. BOHEMIANS PRAHA
ODDÍL PLAVÁNÍ

T.J. BOHEMIANS PRAHA
ODDÍL PLAVÁNÍ

základního, zdokonalovacího a kondi ního

základního, zdokonalovacího a kondi ního

PLAVÁNÍ

PLAVÁNÍ

Kurzy budou probíhat v období:

Kurzy budou probíhat v období:

Úterý:
nebo / a
tvrtek:

Úterý:
nebo / a
tvrtek:

1.2.2022 – 14.6.2022 od 18:45 do 19:30
3.2.2022 – 16.6.2022 od 18:45 do 19:30
V období pololetních, jarních a velikono ních prázdnin plaveme.

Zápisy do kurz :
Úterý:
nebo
tvrtek:

1.2.2022 – 14.6.2022 od 18:45 do 19:30
3.2.2022 – 16.6.2022 od 18:45 do 19:30
V období pololetních, jarních a velikono ních prázdnin plaveme.

Zápisy do kurz :

1. února 2022 od 17:30 do 18:30
3. února 2022 od 17:30 do 18:30

Úterý:
nebo
tvrtek:

1. února 2022 od 17:30 do 18:30
3. února 2022 od 17:30 do 18:30

Legitimace je samoz ejm možné koupit i b hem kurz vždy v úterý nebo tvrtek mezi
cca 18:00 – 18:30.

Legitimace je samoz ejm možné koupit i b hem kurz vždy v úterý nebo tvrtek mezi
cca 18:00 – 18:30.

Tip: Chcete si po ídit legitimaci v klidu? Využijte zápisu a nenechávejte nákup na den zahájení
kurz !!!

Tip: Chcete si po ídit legitimaci v klidu? Využijte zápisu a nenechávejte nákup na den zahájení
kurz !!!

- p ijímány jsou d ti od šesti let
- rezervace legitimací není možná
- nenechávejte, prosím, koupi legitimace na den zahájení kurzu, nemusí Vám být
z organiza ních d vod prodána v as
- legitimaci na probíhající kurz je možné koupit i b hem kurz
- legitimaci je nutné koupit do konce kurzu, koup samostatných hodin není možná

- p ijímány jsou d ti od šesti let
- rezervace legitimací není možná
- nenechávejte, prosím, koupi legitimace na den zahájení kurzu, nemusí Vám být
z organiza ních d vod prodána v as
- legitimaci na probíhající kurz je možné koupit i b hem kurz
- legitimaci je nutné koupit do konce kurzu, koup samostatných hodin není možná

Cena kurzu:

Cena kurzu:

Úterý nebo tvrtek
Úterý + tvrtek:

2900,- K , sourozenci: 2800,- K za každé dít
4500,- K (legitimace musí být pro stejné dít )

Úterý nebo tvrtek
Úterý + tvrtek:

2900,- K , sourozenci: 2800,- K za každé dít
4500,- K (legitimace musí být pro stejné dít )

Legitimace se platí hotov p i zápisu!

Legitimace se platí hotov p i zápisu!

Pozor! P e t te si, prosím, informace na vedlejším letáku nebo na nást nce oddílu, mohou být
pro Vás d ležité! Toto je zápis základního plavání, informace o p ípravce (pro dobré plavce,
p íprava pro sportovní innost) p Srb, p edzávodní plavání u trenér p.p., vždy v p íslušných
hodinách.

Pozor! P e t te si, prosím, informace na vedlejším letáku nebo na nást nce oddílu, mohou být
pro Vás d ležité! Toto je zápis základního plavání, informace o p ípravce (pro dobré plavce,
p íprava pro sportovní innost) p Srb, p edzávodní plavání u trenér p.p., vždy v p íslušných
hodinách.

Kurz po ádá T.J. Bohemians v bazénu Sokol Vinohrady.

Kurz po ádá T.J. Bohemians v bazénu Sokol Vinohrady.

Adresa: Polská 1, Praha 2 - Vinohrady
Spojení: - tramvaj . 11 do stanice Vinohradská tržnice + cca 2 minuty ch ze
- metro A stanice Ji ího z Pod brad + cca 5 minut ch ze

Adresa: Polská 1, Praha 2 - Vinohrady
Spojení: - tramvaj . 11 do stanice Vinohradská tržnice + cca 2 minuty ch ze
- metro A stanice Ji ího z Pod brad + cca 5 minut ch ze

další informace a fotografie na: http://kurzy.boh.cz/

další informace a fotografie na: http://kurzy.boh.cz/

