Podrobné informace o organizaci a platbách členských příspěvků v Programu JUNIOR
Pokyny k podání přihlášky a k platbám:
Přihlášku vyplňte a podepsanou naskenujte a zašlete na email info@swimsmooth.cz. Do tří dnů od jejího zaslání
obdržíte informaci, zda je volná kapacita oddílu a zda se dítě může stát jeho členem. Pokud je kapacita oddílu volná,
zároveň obdržíte výzvu k uhrazení registračního poplatku a členského příspěvku, včetně jejich výše a termínu pro
zaplacení (zaplacením se rozumí připsání na účet). V případě, že Vám nebudeme moci vyhovět a Vaše dítě zapsat do
oddílu proto, že kapacita je již plná, budete požádání o sdělení, zda máte zájem, aby oddíl vedl Vaše dítě jako
náhradníka. Když se bude oddíl doplňovat o další členy, budete o tom včas informováni.
Při ukončení nebo přerušení členství v průběhu pololetí se nevrací ani členský pololetní příspěvek a ani registrační
poplatek. V případě zahájení docházky v průběhu školního roku se platí poměrná částka s ohledem na počet
čerpaných lekcí. Splátky z technických důvodů neumožňujeme.
Termín úhrady registračního poplatku a členského příspěvku:
Pololetí

registrační poplatek

členský příspěvek

září - leden

do 10. června

do 10. června

únor – červen

X

do 10. ledna

Registrační poplatek:
Platí se ve výši 1 200 Kč na jeden školní rok (počínaje 1. září). V případě zahájení v průběhu pololetí se registrační
poplatek hradí v den zápisu bez ohledu na měsíc přihlášení.
Členské příspěvky*:
Tréninkové
skupiny

Počet
tréninků/
týden

Počet
tréninků/
pololetí

Kč/ 1.
trénink

Kč/ 2.
trénink

Kč/ 3.
trénink

Kč/ 4. trénink

Kč/ pololetí

Kids Starter

1x

18

500

-

-

-

9 000

FUNdamental

1x

18

500

-

-

-

9 000

Train for Pleasure

1x

18

500

-

-

-

9 000

Swim Skills

2x

36

500

400

-

-

16 200

Train to Train

3x

54

500

400

300

-

21 600

3-4x

54 + 5

500

400

300

+ individuální
+ video analýza

21 600

1x/měsíc

4

2 000

8 000

1x/pololetí

1

3 650

3 650

1x

18

Train to Compete

•

Individuál

•

Video
analýzy

Suchá příprava

300

5 400

*V případě zahájení v průběhu pololetí se platí poměrný členský příspěvek.
**Dva základní tréninky v bazénu AXA jsou minimem pro všechny závodní členy. Třetí trénink probíhá na bazénu
Strahov společně pro skupiny Train to Train a Train to Compete. Čtvrtý specializovaný trénink zaměřený na hlavní
způsob probíhá s hlavní trenérkou formou individuálních lekcí v kombinaci s video analýzou. Ideálním stavem je pak
účast závodních plavců na suchém tréninku.
***Hlavní trenérka si vyhrazuje právo v případě naplnění kapacity dráhy upřednostnit plavce využívající plnou dotaci
předepsaných lekcí.

Podpora závodních plavců:
1. V rámci podpory aktivních závodních plavců přinášíme „Závodní slevu“ ve výši 10% z pololetního členského
poplatku a poplatků za tábory a soustředění těm, kteří se účastní všech akcí jako jsou právě letní tábory,
zimní soustředění, letní a zimní oddílové závody, především ale všech vypsaných závodů* - Krajského
přeboru žactva či jiných závodů ČSPS. Při splnění podmínek plné účasti na akcích v celém školním roce, tak
lze Závodní slevu započítat vždy na následující školní rok.
*(pokud plavec spadá do dané věkové a výkonnostní kategorie)
2. V rámci podpory rozšiřování základny a odměny stávajícím klientům přinášíme „Slevu z předplatného“.
Pokud náš nový klient uvede v přihlášce Vaše jméno, získáte oba slevu na 1. pololetí na Vámi vybraný kurz.
Sleva ve výši 40 % z kurzu nového klienta mezi vás bude rozdělena rovným dílem a z ceny kurzu odečtena*.
Pan Novák uvede v přihlášce Vaše jméno a zaplatí si kurz ve výši 10.000 Kč. Sleva ve výši 40 % z 10.000 Kč
mezi Vás bude rozdělena – tj. panu Novákovi i Vám bude odečteno 2.000 Kč z kurzu.
*(Sleva lze uplatnit pouze na Junior skupinové lekce)
Zahájení účasti v programu:
Vždy v září, ale je možné přistoupit i kdykoliv během roku, pokud to umožňuje kapacita oddílu. V případě zahájení
docházky v průběhu školního roku se platí poměrná částka s ohledem na počet čerpaných lekcí. Doplňování oddílu
bude přednostně prováděno z již registrovaných náhradníků, jinak na základě náboru v termínech vyhlášených
oddílem.
Kde trénujeme:
Na bazéně AXA, Na Poříčí 40, Praha 1
Kids Starter, FUNdamental, Swim Skills, Train to Train, Train to Compete
Na bazéně Strahov, Vaníčkova 100/6, Praha 6
Train to Train, Train to Compete, Train for Pleasure
Prevence a ochrana dětí:
Na základě nového nařízení Českého plaveckého svazu (ČSPS) je vyžadováno Potvrzení o zdravotní způsobilosti na
těchto úrovních:
< 10 let: potvrzení o od lékaře – pediatra
10-11 let: potvrzení od lékaře + vyšetření EKG
>12 let*: zátěžová sportovní prohlídka – doporučujeme Ústav preventivního a sportovního lékařství
*plavci zařazeni jako talentovaná mládež a účastníci mistrovských soutěží

Povinné základní plavecké pomůcky:
Speciální plavecké pomůcky hradí rodiče dětem sami a děti si je nosí na každý trénink s sebou:
Kids Starter Training Pack:
Oddílový tréninkový deník
FUNdamental Training Pack:
Oddílový tréninkový deník; Finis pulbojka, ploutve
Swim Skills Training Pack:
Oddílový tréninkový deník; Finis pulbojka, ploutve, Agility packy
Train to Train Training Pack:
Oddílový tréninkový deník; Finis pulbojka, ploutve, Instinct packy, Agility packy, kotníkový pásek, Tempo Trainer Pro
Train to Compete Training Pack:
Oddílový tréninkový deník; Finis pulbojka, ploutve, Instinct packy, Agility packy, kotníkový pásek, Tempo Trainer Pro
Train for Pleasure Training Pack:
Oddílový tréninkový deník; Finis pulbojka, ploutve, Agility packy

Kompletní sadu Finis pomůcek objednávejte ve specializované prodejně Sportex s exklusivní slevou 10% jen pro naše
plavce. Při online objednávce či v kamenné prodejně udávejte heslo Minarikova10
Doporučované plavecké pomůcky
Pro uložení a snadné přenášení všech plaveckých pomůcek, doporučujeme síťový Mesh Bag, ve kterém pomůcky
snadno vysychají. Vak je na zakázku vyrobený v oddílovém designu, kterým dáte hrdě najevo svoji oddílovou
příslušnost. Mesh bag je součástí Reprezentační soupravy a lze jej objednat samostatně.
Oddílová reprezentační výbava
Bez reprezentační výbavy se neobejde závodní ani zájmový plavec. Obsahuje tréninkový deník, plaveckou čepičku,
tričko, teplákovou soupravu, dívčí šortky, chlapecké bermudy a Mash Bag. Každá položka výbavy je vyrobena na
zakázku v originálním oddílovém designu. Cena je pouze ve výši výrobních nákladů a oddíl si neúčtuje žádné provozní
náklady. Kompletní sadu nebo jednotlivé kusy objednávejte zde. Termíny pro hromadné objednání jsou vždy dva do
roka. Uzávěrka objednávek pro jednotlivá pololetí jsou následující:
1. pololetí - 10.1.
2. pololetí - 10.9.
Platba za oddílovou reprezentační výbavu se provádí v hotovosti při převzetí.
Jak sestavit Variabilní symbol (VS) pro platbu registračního poplatku a co do zprávy pro příjemce a na jaký účet?
Na účet: SWIM SMOOTH CZECH REPUBLIC, z. s. u Fio Banky, čú 2900399343/2010
1. VS - Číslicí označující školní rok – ve formátu RRRRRR např. VS 201819
2. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte – Registrační poplatek.
Jak sestavit Variabilní symbol (VS) pro platbu členského příspěvku a co do zprávy pro příjemce a na jaký účet?
Na účet: SWIM SMOOTH CZECH REPUBLIC, z. s. u Fio Banky, čú 2900399343/2010
1. VS - Číslicí označující školní rok + počet tréninků týdně – např. VS 20181901 pro tréninky 1x týdně a 20181902 pro
tréninky 2x týdně, 20181903 pro tréninky 3x týdně a 20181904 pro tréninky 4x týdně.
2. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte – název skupiny (Kids Starter, FUNdamental, Swim Skills,
Train to Train, Train to Compete nebo Train for Pleasure).

Train to WIN and have FUN!

