ZÁPIS
do kurzů

T.J. BOHEMIANS PRAHA
ODDÍL PLAVÁNÍ

základního, zdokonalovacího a kondičního

PLAVÁNÍ
Kurzy budou probíhat v období:
Úterý:
nebo / a
Čtvrtek:

13. 9. 2022 – 31. 1. 2023 od 18:45 do 19:30
15. 9. 2022 – 2. 2. 2023 od 18:45 do 19:30

V období svátků – tj. 17. 11. 2022 a od 20. 12. 2022 do 2. 1. 2023 neplaveme,
všechny ostatní dny se plave, včetně podzimních a pololetních prázdnin!!!

Zápisy do kurzů:
Úterý:
nebo
Čtvrtek:

6. a 13. září 2022 od 17: 30 do 18:30
8. a 15. září 2022 od 17: 30 do 18:30

Legitimace je samozřejmě možné koupit i během kurzů vždy v úterý nebo čtvrtek mezi
cca 18:15 – 18:30.
Tip: Chcete si pořídit legitimaci v klidu? Využijte zápisu a nenechávejte nákup na den zahájení
kurzů!!!

- přijímány jsou děti od šesti let
- rezervace legitimací není možná
- nenechávejte, prosím, koupi legitimace na den zahájení kurzu, nemusí Vám být
z organizačních důvodů prodána včas
- legitimaci na probíhající kurz je možné koupit i během kurzů
- legitimaci je nutné koupit do konce kurzu, koupě samostatných hodin není možná

Cena kurzu:
Úterý nebo Čtvrtek
Úterý + Čtvrtek:

3800,- Kč, sourozenci: 3700,- Kč za každé dítě
5700,- Kč (legitimace musí být pro stejné dítě)

Legitimace se platí při zápisu! Platební karty bohužel nejsme schopni akceptovat!
Pozor! Přečtěte si, prosím, informace na vedlejším letáku nebo na nástěnce oddílu, mohou být
pro Vás důležité! Toto je zápis základního plavání, informace o přípravce (pro dobré plavce,
příprava pro sportovní činnost) p Srb, předzávodní plavání u trenérů p.p., vždy v příslušných
hodinách.
Kurz pořádá T.J. Bohemians v bazénu Sokol Vinohrady.
Adresa: Polská 1, Praha 2 - Vinohrady
Spojení: - tramvaj č. 11 do stanice Vinohradská tržnice + cca 2 minuty chůze
- metro A stanice Jiřího z Poděbrad + cca 5 minut chůze

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

