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PLAVECKÁ ŠKOLA PRO VEŘEJNOST 
 

Cena kurzu - 1.680,- Kč / 10 lekcí (včetně vstupného). 

Plavecká škola se uskuteční pod vedením zkušených lektorů/plavčíků Bazénového centra 
KV Areny s.r.o. 

Rozpis plavecké školy: 

 
• Út       14:45 – 15:45 děti (5-9 let) skupina – začátečníci + mírně pokročilí 

• Út       16:00 – 17:00 děti (10-15 let) skupina – pokročilí 

• St 15:30 – 16:30 děti (5-9 let) skupina – začátečníci + mírně pokročilí 

• St        17:00 – 18:00 děti (10-15 let) skupina – pokročilí 

 

• Cílem kurzu je zvládnout základní plavecké dovednosti: rytmické dýchání, potápění, 
orientace pod vodou, splývání s pomůckami i bez pomůcek, skoky do vody v hloubce 
i na mělčině a jednoduché plavecké pohyby. 

• Odnaučit strach z vody. 

• Seznámit účastníky kurzu s kraulovým, znakovým a prsovým plaveckým stylem. 

• Výuka je přizpůsobena věkovým rozdílům, pohybovým schopnostem a dovednostem 
každého jedince. 

   
V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na: 

Michal Kulhánek, e-mail: kulhanek@kvarena.cz, tel: +420 724 576 297 
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Přihláškový formulář 

 

Přihláška platí pouze na 1 vybraný termín, kdy bude po dobu 10 týdnů ve stejný čas probíhat 
výuka. Platba na první hodině ve výši 1.680,- Kč za kurz.  

Přihlášku zašlete nejpozději do 8. 1. 2022 naskenovanou e-mailem na adresu: 
kulhanek@kvarena.cz 

Plavecké kurzy začínají v termínu od 11. 1. a 12. 1. 2022. 

 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………… 

Datum narození: ………………………………………………………………………..  

E-mail: ………………………………………. Telefon: …….…………………………………. 
Jméno a příjmení zák. zástupce: …………………………………………………………… 
Adresa: ……………………………………………………………………………………………. 

 
Požadovaný termín: (zaškrtněte jeden) 
 

                                  

• ÚT  14:45 – 15:45 děti (5-9 let) skupina – začátečníci + mírně pokročilí 

• ÚT  16:00 – 17:00 děti (10-15 let) skupina – pokročilí 
 
 

• ST  15:30 – 16:30 děti (5-9 let) skupina – začátečníci + mírně pokročilí 

• ST  17:00 – 18:00 děti (10-15 let) skupina – pokročilí

 

Formulář je k dispozici na www.kvarena.cz v elektronické podobě.  

 

 

Datum:………………………………                          Podpis ………………………………. 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

 

 

Já, níže podepsaný:    

 

Datum narození:     

 

Adresa:    

 

vyjadřuji výslovný souhlas s tím, aby firma KV Arena s.r.o., Západní 1812/73, 360 01 Karlovy 

Vary shromažďovala a zpracovávala mé osobní údaje. Zavazuji se bez zbytečného odkladu 

nahlásit jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů. Dále tímto výslovně prohlašuji, 

že jsem byl v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění o 

ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování osobních údajů v souvislosti s touto 

přihláškou. 

 

 

V Karlových Varech dne:  
 

 

 

 

 

………………………………………. 

podpis   
       

       

         

 


