NAVODILA ZA TEČAJ PINGVINČKI
Vse starše oziroma zakonite skrbnike naprošamo, da si navodila skrbno preberete in jih dosledno upoštevate, da
bo tečaj potekal dobro, čim varneje in tekoče.

1. Otroka pravočasno prijavite na plavalni tečaj in izpolnite prijavnico.
2. Pred začetkom tečaja se udeležite uvodnega sestanka, na katerem dobite informacije o tečaju in se
srečate s koordinatorjem ter učitelji tečaja.

3. Z otrokom se pred začetkom tečaja pogovorite o redu na bazenu (upoštevanje navodil učiteljev/trenerjev,
previdna hoja, tuširanje pred in po plavanju ...).

4. Otroka pripeljete na tečaj pravočasno (na bazen pridite 10 minut pred pričetkom tečaja) in vedno na
dogovorjeni termin (dan in ura).

5. Otrok naj pred vadbo ne bo preveč sit.
6. Otroka v garderobi preoblecite, odpeljite ga na stranišče in zatem ga nato prepustite vaditeljem plavanja
točno ob uri začetka tečaja.

7. Otroka po končani uri tečaja pričakate v garderobi, kjer ga uredite in preoblečete. Po otroka pridete v
garderobo šele, ko so otroci že v garderobi skupaj z učiteljem plavanja.

8. Otroku z brisačo osušite ušesa (ne z bombažno palčko!) in mu posušite lase.
9. Zadnjo (deseto) uro tečaja si lahko ogledate potek tečaja (učitelj pripravi odprto uro) in otroka lahko tudi
fotografirate.

10. Ob praznikih vadbena ura odpade.
11. Vsa morebitna dodatna pojasnila, pomoč in informacije poiščite direktno pri koordinatorju tečaja.
12. Redno spremljate obvestila na oglasni deski bazena ter na spletni strani oz. Facebook strani Plavalnega
kluba Velenje.

13. Opozorilo o odsotnosti in nadomeščanju: do nadomeščanja izostanka bodo upravičeni tisti otroci, ki bodo
od tečaja izostali zaradi bolezni ali v izrednih primerih. O nadomestnem terminu se predhodno
dogovorimo s koordinatorjem tečaja (brez najave nadomeščanje ni možno), odsotnost otroka v primeru
bolezni pa prosim sporočite preko sms-a vodji tečajev Marko Krstiću (040 888 224). V primeru
predčasnega prenehanja obiskovanja tečaja prispevka ne vračamo, razen v primeru poškodbe ali
dolgotrajnejše bolezni za kar pa je potrebno predložiti ustrezno opravičilo.

14. V kolikor bodo zaradi ukrepov NIJZ veljala posebna pravila jih morate dosledno upoštevati (nošenje
zaščitne maske, razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje …).

Velenje, september 2020
Plavalni klub Velenje, Kopališka cesta 1, p.p. 146, 3320 Velenje • TRR: SI56 6100 0001 2290 732 Delavska
hranilnica, d.d.• DŠ: 75250144 • matična številka:5204216 • Predsednik kluba: Marko Primožič

Plavalni klub Velenje, Kopališka cesta 1, p.p. 146, 3320 Velenje • TRR: SI56 6100 0001 2290 732 Delavska
hranilnica, d.d.• DŠ: 75250144 • matična številka:5204216 • Predsednik kluba: Marko Primožič

