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Plavecký klub Slavoj Bruntál z.s.                    Směrnice č. 1/2015 
 
schválena dne: 1.2.2015 
platná od : 1.2.2015 

Směrnice o činnostech v klubu Benjamin 
v Plaveckém klubu Slavoj Bruntál, z.s. 

 
Čl. 1 

Účel směrnice 

Účelem směrnice je stanovit pravidla činnosti v klubu Benjamin v Plaveckém klubu Slavoj 
Bruntál, z.s. (dále jen Benjamin). 

 

Čl. 2 

Přihláška 

Pro členství v klubu Benjamin je nutná písemná přihláška, která musí obsahovat: 

• Jméno a příjmení dítěte 
• Datum narození a rodné číslo dítěte 
• Bydliště dítěte 
• Označení zdravotní pojišťovny dítěte 
• Jméno a příjmení nejméně jednoho zákonného zástupce  
• Telefonní a mailové spojení na zákonného zástupce 
• Podpis nejméně jednoho  zákonného zástupce 
• 1 ks fotografie průkazového typu 

Přihlášku lze získat na webových stránkách klubu na adrese: 
http://www.sjbr.cz/slavoj/download/formulare/benjamin.pdf , případně ji lze vyžádat od 
trenérů . Po schválení přijetí bude dítěti vydána vstupní kartička s uvedením jména a příjmení 
dítěte včetně fotografie a uvedení období platnosti. Jedná-li se o dítě s mentálním, zdravotním 
či jiným vývojovým postižením, je povinností zákonného zástupce klub o této skutečnosti 
informovat.  

 

Čl. 3 

Specifikace a organizace klubu Benjamin 

1. Klub Benjamin je organizační článek Plaveckého klubu Slavoj Bruntál, z.s. (dále jen 
klub) zřízený především k výuce plavání a odstraňování plavecké negramotnosti dětí 
ve věku 3 až 7 let s další možností pokračování v klubu závodního plavání. 

http://www.sjbr.cz/slavoj/download/formulare/benjamin.pdf�
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2. Výuka probíhá v období školního roku, tedy od září do června následujícího roku. 
Výukovými dny jsou pondělí od 16 do 17 hodin a čtvrtek od 17 do 18 hodin. 
V pondělním termínu je výcvik prováděn v prostorách 25m bazénu, čtvrteční výcvik je 
prováděn v tzv. výukovém bazénku wellness centra v Bruntále. 

3. Výuku v klubu Benjamin jsou provádět pouze určení členové klubu mající licenci 
trenéra plavání nebo licenci instruktora plavání nebo na podkladě zvláštního pověření 
předsedy klubu. Tyto osoby však musí být starší 18 let. 

4. Z výuky jsou vyloučeny dny připadající na státní svátky, prázdniny a technologickou 
výluku wellness centra. 

5. Pondělní termín je určen především pro děti ve věku 5 – 7 let, případně děti mladší, 
kteří jsou již na dostatečné úrovni. O možnosti účasti mladších dětí rozhoduje trenér. 

6. Čtvrteční termín je určen pro děti ve věku 3 – 5 let 
7. Rozhodující pro určení věku dítěte je rok, ve kterém dítě dosáhne odpovídajícího 

věku. 

 

Čl. 4 

Vstup do wellness centra a pobyt ve wellness centru 

1. Vždy platí, že doprovod dítěte  tvoří pouze jeden rodič. Další případný doprovod je 
povinen si uhradit vstupné. 

2. Plavecký klub zajistí nabití časových hodinek na 80 min. Výuková hodina začíná 
v pondělí v 16:00 a ve čtvrtek v 17:00 hodin. Časové hodinky budou vydány nejdříve 
15 minut před začátkem hodiny.  Doporučuje se si čas na převlékání řádně rozvrhnout. 

3. Při překročení časového limitu 80 minut je povinen zákonný zástupce na pokladně 
wellnesscentra uhradit doplatek dle ceníku wellnesscentra. 

4. Zákonný zástupce nebo doprovod, který projde turnikety do bazénových hal společně 
s dítětem, které doprovází, zodpovídá za jeho bezpečnost při činnostech 
nesouvisejících s výcvikem (odchod na toaletu, neposlušnost dítěte a jeho samostatný 
pohyb po wellness centru apod.).  

5. Zákonný zástupce nebo doprovod dítěte uvedený pod bodem 4 tohoto článku, nesmí 
vstupovat do jiných bazénů či atrakcí a je povinen zdržovat se v blízkosti místa výuky 
tak, aby byl vyučující  schopen ze svého místa jej požádat o jakoukoliv pomoc či 
spolupráci. Je-li doprovod o tuto pomoc či spolupráci požádán, je povinen jí vyhovět. 

6. Za bezpečnost dětí v době výuky a při činnostech spojených s výukou a to jak ve vodě, 
tak mimo vodu, odpovídá klub. 

 

Čl. 5 

Cena, způsoby úhrady a splatnost 

1. Měsíční sazba za členství v klubu Benjamin je Plaveckým klubem stanovena na 400,-
Kč – oddílový příspěvek.  

2. Oddílový příspěvek je možno hradit hotově v prostorách wellness centra předsedovi 
nebo jinému trenérovi klubu disponujícímu platebními doklady. Dále je možno 
oddílový příspěvek hradit na účet klubu vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu 107-
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2638740277/0100. Jako VS bude uvedeno RČ dítěte a v poznámce k platbě bude 
uvedeno alespoň jméno a příjmení dítěte. 

3. Splatnost oddílového příspěvku je nejpozději do 15 dne v aktuálním měsíci. 
4. Plavecký klub na svých internetových stránkách vede přehled o uhrazených 

oddílových příspěvcích. Platby na účet jsou aktualizovány nejméně jednou měsíčně, 
platby v hotovosti jsou aktualizovány nejméně jednou týdně. 

5. Jednou za kalendářní rok je nutno uhradit klubu náklady na registraci u ČSPS (Český 
svaz plaveckých sportů) ve výši 20,-Kč. 

6. Nedostaví-li se dítě k výcviku na žádnou z plánovaných hodin v měsíci a je z těchto 
hodin řádně omluveno, není zákonný zástupce povinen za tento měsíc hradit oddílový 
příspěvek. 

 

Čl. 6 

Docházka 

1. Přehled docházky je klubem evidován a jeho přehled je k dispozici na webových 
stránkách klubu. 

2. Nebrání-li tomu zvláštní okolnosti, je člen a jeho zástupce nebo doprovod povinen se 
k výcviku dostavit včas a ve stanovený den a hodinu. 

3. Brání-li účasti zvláštní okolnosti (nemoc, školní akce apod.) je povinností zákonného 
zástupce člena z výuky omluvit a to zasláním SMS s důvody omluvy na čísla trenérů, 
nebo emailem na adresu sjbr@seznam.cz a to jakmile se o nepřítomnosti dozví. 

 

Čl. 7 

Ukončení členství 

1. Důvodem k ukončení členství v klubu Benjamin je jakékoliv porušení ustanovení této 
směrnice a to bez nároku na vrácení oddílového příspěvku či jeho části. 

2. Rozhodne-li se zákonný zástupce dítěte ze svého podnětu členství svého dítěte v klub 
Benjamin ukončit a to z jakéhokoliv důvodu, je povinen tak učinit písemnou 
odhláškou, která bude předána trenérům nebo zaslána emailem na adresu 
sjbr@seznam.cz . 

 

 

Čl. 8 

Účinnost 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.2.2015 

 

Jan Michalík 

předseda 
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