
Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace, 
 Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem 463 65, IČ 75048817 

 
ZDOKONALOVACÍ VÝCVIK V PLAVÁNÍ 

 
1. Základní informace o pořadateli 

Sportovní a relaxační centrum, příspěvková organizace IČ 75048817 
Se sídlem:  Ludvíkovská 38, Nové Město pod Smrkem, 463 65 
Zastoupená: Ing. Pavlem Jakoubkem – ředitelem organizace 

 
2. Základní informace o kurzu plavání:   

Počet lekcí 10 x hodinová lekce 
Termín: 3.4.2023 – deset týdnů 
Čas zahájení výukové hodiny: 16:30 – 17:30  
(v 16:30 již na bazénu, doporučujeme přijít do bazénu v dostatečném předstihu). 
Místo konání: bazén Nové Město pod Smrkem, Ludvíkovská 38  
Přihlášky do 3.4.2023 – je možno na místě po předběžném dohovoru  
Zápis do kurzu je možný: osobně v recepci bazénu, elektronicky na adresu bazen@nmps.cz  
Kurzovné: 1800,00 Kč  
 

3. Cíl kurzu: 
a. Neplavci 

• Zvládnutí pohybu ve vodě, splývání a potápění se zadržením dechu; 

• Plavání jedním plaveckým stylem;  
b. Plavci  

• Zvládnutí pohybu ve vodě, splývání a potápění se zadržením dechu; 

• Plavání minimálně jedním plaveckým stylem; 

• Skok do vody (šipka);  
4. Platba: 

a. Platba za kurz bude provedena v hotovosti na bazénu, případně bezhotovostně, (dle 
dohody) za celý počet deseti lekcí.  

b. V případě ukončení kurzu ze strany právního zástupce se částka nevrací.  
c. V případě ukončení kurzu ze strany dodavatele bude vrácena adekvátní část finančních 

prostředků zpět objednateli.  
5. Odborné řízení kurzu: 

• Pavel Jakoubek (hlavní instruktor) 

• Jiří Láska (instruktor) 

• Alexandra Svobodová (instruktorka) 

• Matěj Nevečeřal (instruktor) 
 

6. Organizace kurzu 

• Kurz proběhne v zařízení Sportovního a relaxačního centra (SRC); 

• Zahájení vždy v pondělí od 16:30 na bazénu; 

• Ukončení vždy v 17:30 na bazénu; 
 
7. Ostatní:  

a. Účast v kurzu je podmíněna dodržením pravidel pro vstup do bazénu  
b. Doporučujeme účastníkům dostavit se k výuce v dostatečném předstihu, aby bylo 

možné zahájit výuku včas dle harmonogramu. 
c. Stanovený čas je možno upravit po dohodě účastníků kurzu. 

 
 
                  Ing. Pavel Jakoubek 
         ředitel organizace 
 


